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PHẦN I: VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
20-08-2021 Quyết định số 47/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy chế
quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
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13-09-2021 Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về
điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó
Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Ban

19

Dân tộc tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc
huyện, thành phố
13-09-2021 Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về
điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các đơn vị
thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng

27

phòng, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã
hội thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố
13-09-2021 Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định
điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các

38
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phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải; Trưởng,
Phó trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; Quản lý đô thị phụ
trách theo dõi lĩnh vực giao thông vận tải thuộc Ủy
bannhân dân huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình

13-09-2021 Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định
điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó
Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc, trực
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thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội
vụ các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình
PHẦN II: VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
10-08-2021 Quyết định số 1682/QĐ-UBND Về việc công bố Danh
mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực
Phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý
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của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa
Bình
11-08-2021 Quyết định số 1697/QĐ-UBND Về việc công bố danh
mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính
được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh Du lịch, lĩnh vực Nghệ

79

thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn
hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình
24-08-2021 Quyết định số 1828/QĐ-UBND Về việc công bố Danh
mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động
xây dựng và lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc thuộc thẩm

128

quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình
25-08-2021 Quyết định số 1840/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ
sung Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nhà ở
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tỉnh Hòa Bình hàng năm và 05 năm giai đoạn 2017-2021
31-08-2021 Quyết định số 1915/QĐ-UBND Tổ chức lại Văn phòng
Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
tỉnh Hoà Bình

157
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_________________

____________________________________________________________________________

Số: 47 /2021/QĐ-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hòa Bình, ngày 20

tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp
trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính
phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm
2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị
định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát
triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1250/TTr-SCT ngày
29 tháng 6 năm 2021 và Công văn số 1611/SCT-QLCN ngày 13 tháng 8 năm 2021.
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý cụm công
nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 09 năm 2021 và thay
thế Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban
Nhân dân tỉnh, ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn
tỉnh Hòa Bình.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công
Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng,
Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan
cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh
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_________________

____________________________________________________________________________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
(Ban hành kèm theo Quyết định số
/2021/QĐ-UBND
ngày tháng năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình)
_________________________

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy chế này quy định về một số nội dung về công tác quản lý, phát triển
cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
2. Các nội dung khác không nêu tại Quy chế này thực hiện theo các quy định
khác của pháp luật hiện hành có liên quan. Trường hợp các văn bản quy phạm
pháp luật được viện dẫn trong quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì
thực hiện theo các văn bản mới.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
a) Các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công
nghiệp.
b) Trung tâm phát triển cụm công nghiệp cấp huyện đã được thành lập theo
Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định
số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.
c) Ban Quản lý cụm công nghiệp cấp huyện.
d) Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương.
2. Đơn vị sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp: Các doanh nghiệp, hợp
tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân vào đầu tư sản xuất kinh
doanh trong cụm công nghiệp hoặc di dời vào cụm công nghiệp.
3. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động quản lý cụm
công nghiệp.
Điều 3. Nguyên tắc và phương thức
1. Nguyên tắc
a) Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ, trách nhiệm giữa Sở Công Thương với các
sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện để nâng cao hiệu quả hoạt động
quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp.
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b) Thực hiện cơ chế quản lý thống nhất từ một đầu mối, tránh tình trạng
chồng chéo gây phiền hà cho chủ đầu tư và doanh nghiệp.
c) Các doanh nghiệp thực hiện đầu tư, triển khai dự án và hoạt động trong
cụm công nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; đồng thời tuân
thủ, thực hiện theo đúng Quy chế này, Sở Công Thương và các cơ quan chức năng
có trách nhiệm tiếp nhận và trả lời kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp trong
cụm công nghiệp đúng thời gian quy định.
2. Phương thức
Tùy theo tính chất, trong quá trình thực hiện sẽ do một cơ quan chủ trì và một
hoặc nhiều cơ quan khác phối hợp giải quyết công việc.
a) Đối với cơ quan chủ trì:
- Tổ chức họp với các cơ quan phối hợp để lấy ý kiến tham gia hoặc tổ chức
lấy ý kiến của các cơ quan phối hợp bằng văn bản; cơ quan được lấy ý kiến phải có
ý kiến trả lời bằng văn bản theo đúng thời gian quy định và chịu trách nhiệm về
những nội dung góp ý.
- Sau khi triển khai lấy ý kiến, hướng dẫn, xử lý kiến nghị liên quan đến cụm
công nghiệp, cơ quan chủ trì gửi cho Sở Công Thương 01 (một) bản để tổng hợp
thông tin và phối hợp thực hiện.
- Tổ chức đoàn khảo sát, điều tra các hoạt động liên quan đến dự án đầu tư,
phát triển cụm công nghiệp.
- Cung cấp thông tin về những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn của cơ quan phối hợp.
b) Đối với cơ quan phối hợp:
- Có trách nhiệm tham gia góp ý tại cuộc họp và chịu trách nhiệm về ý kiến
góp ý của mình. Trường hợp không thể tham dự cuộc họp, cơ quan phối hợp gửi ý
kiến bằng văn bản đến cơ quan chủ trì. Nếu cơ quan phối hợp không gửi ý kiến thì
được xem như thống nhất và chấp hành nội dung kết luận của cuộc họp.
- Khi được lấy ý kiến bằng văn bản, cơ quan phối hợp có trách nhiệm trả lời
bằng văn bản trong thời hạn quy định. Nếu quá thời hạn trên, cơ quan được lấy ý
kiến không có văn bản trả lời thì được xem như đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm
xử lý nội dung công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
- Các hồ sơ thủ tục liên quan đến cụm công nghiệp, sau khi được cơ quan có
thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; đơn vị tham mưu, thực hiện có trách nhiệm gửi
Sở Công Thương 01 (một) bộ để phối hợp, theo dõi.
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Chương II
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CỤM CÔNG NGHIỆP

Điều 4. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế, chính
sách về cụm công nghiệp
1. Sở Công Thương
a) Chủ trì xây dựng, tổng hợp ý kiến đề xuất về kinh phí chương trình hỗ trợ
cho các nội dung: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ xây dựng 1/500, công tác bồi thường
giải phóng mặt bằng, rà phá bom, mìn, đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp,
đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào cụm công nghiệp từ nguồn vốn hỗ trợ ngân sách địa
phương gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết
định.
b) Xây dựng và thực hiện các chương trình hợp tác, liên kết với các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương về phát triển cụm công nghiệp phù hợp với quy
hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo vùng, lãnh thổ; tổ chức khảo sát, học tập kinh
nghiệm các mô hình phát triển cụm công nghiệp trong nước và quốc tế; Hỗ trợ các
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp về
khuyến công, xúc tiến thương mại và tiết kiệm năng lượng. Xây dựng kế hoạch, dự
toán kinh phí hoạt động phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh hằng năm,
gửi Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp vào dự toán ngân sách địa phương, trình Ủy
ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
a) Hướng dẫn quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm
công nghiệp theo quy định tại Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công.
b) Phối hợp Sở Công Thương xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến
khích doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đầu tư vào cụm công nghiệp; tổ
chức xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ
thuật cụm công nghiệp; tham mưu trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phân bổ kế hoạch
vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa
Bình và các quy định hiện hành.
3. Sở Tài chính
a) Chủ trì phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan, thực hiện
xác định đơn giá thuê đất, giá thu phí hạ tầng tại các cụm công nghiệp trình UBND
tỉnh ban hành theo quy định.
b) Hướng dẫn chủ đầu tư trong việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
được hỗ trợ phục vụ phát triển cụm công nghiệp; tổ chức thanh tra, kiểm tra, quyết
toán vốn hằng năm đúng quy định hiện hành.
c) Hướng dẫn và tổ chức công tác thẩm tra, kiểm tra quyết toán vốn đầu tư dự
án hoàn thành sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
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4. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã
và các đơn vị liên quan: Có trách nhiệm phối hợp trong phạm vi chức năng, nhiệm
vụ của đơn vị mình.
Điều 5. Xây dựng phương án phát triển cụm công nghiệp
1. Nội dung, hồ sơ, trình tự xây dựng phương án phát triển cụm công nghiệp
Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 1, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP
ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản
lý, phát triển cụm công nghiệp (gọi tắt là Nghị định số 66/2020/NĐ-CP). Cụ thể
như sau:
a) Cơ sở xây dựng phương án phát triển cụm công nghiệp:
- Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam, chiến lược phát triển các
ngành, lĩnh vực công nghiệp ưu tiên trên địa bàn;
- Định hướng phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch vùng, quy hoạch có
tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn;
- Nhu cầu diện tích mặt bằng để thu hút, di dời các tổ chức, cá nhân trên địa
bàn vào đầu tư sản xuất, kinh doanh trong các cụm công nghiệp;
- Khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp, nhà nước và
các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ
thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn;
- Yêu cầu bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất và các nguồn
lực, tài nguyên khác của địa phương.
b) Nội dung chủ yếu của phương án phát triển cụm công nghiệp:
- Căn cứ pháp lý, sự cần thiết xây dựng phương án phát triển cụm công
nghiệp;
- Đánh giá thực hiện các mục tiêu, nội dung chiến lược phát triển công nghiệp
Việt Nam, chiến lược phát triển các ngành, lĩnh vực công nghiệp ưu tiên trên địa
bàn; dự kiến mục tiêu, nhu cầu phát triển các ngành, lĩnh vực công nghiệp chủ yếu,
ưu tiên và dự báo các yếu tố thuận lợi, khó khăn tác động đến phát triển các cụm
công nghiệp trong thời kỳ quy hoạch; dự báo nhu cầu mặt bằng sản xuất kinh
doanh của các tổ chức, cá nhân đầu tư vào các cụm công nghiệp;
- Đánh giá hiện trạng, tiến độ xây dựng, hiệu quả đầu tư hạ tầng kỹ thuật các
cụm công nghiệp trên địa bàn; tình hình thu hút đầu tư, tỷ lệ lấp đầy, quản lý cụm
công nghiệp; đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, công tác bảo vệ môi trường,
biện pháp xử lý môi trường, hiệu quả kinh tế - xã hội của từng cụm công nghiệp;
những mặt đạt được, hạn chế và nguyên nhân;
- Xây dựng các kịch bản phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn; trong mỗi
kịch bản có thuyết minh đối với từng cụm công nghiệp gồm tên gọi, vị trí, diện
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tích, hiện trạng đất đai trên nguyên tắc hạn chế sử dụng đất đã quy hoạch trồng lúa,
đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; ngành nghề hoạt động (định hướng các ngành,
nghề có tính liên kết, trong cùng chuỗi giá trị của sản phẩm, dịch vụ); giải trình cơ
sở điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp; giải pháp thu hút đầu tư, dự
kiến tiến độ thành lập, đầu tư hạ tầng, thu hút lấp đầy và tạo việc làm cho người lao
động địa phương; đánh giá khả năng kết nối hạ tầng kinh tế - xã hội ngoài cụm
công nghiệp và các yếu tố thuận lợi, khó khăn;
- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn của các kịch bản phát triển cụm công
nghiệp; đề xuất một kịch bản tối ưu làm phương án phát triển kèm theo danh mục
các cụm công nghiệp dự kiến phát triển và thể hiện trên bản đồ gồm: Tên gọi, vị
trí, diện tích, ngành nghề hoạt động, tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật;
- Giải pháp huy động các nguồn vốn đầu tư hạ tầng, cơ chế, chính sách hỗ trợ
phát triển cụm công nghiệp; giải pháp đánh giá, xử lý hiện trạng môi trường, dự
báo tác động, biện pháp xử lý môi trường của các cụm công nghiệp dự kiến trong
phương án phát triển, đặc biệt cụm công nghiệp đã thành lập, hoạt động trên địa
bàn và tổ chức thực hiện.
c) Kinh phí xây dựng, thời kỳ của phương án phát triển cụm công nghiệp thực
hiện theo quy định về quy hoạch tỉnh.
2. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp
a) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện,
đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thành phương án phát triển CCN trên địa bàn tỉnh
theo quy định tại Khoản 1 Điều này báo cáo UBND tỉnh về phương án phát triển
cụm công nghiệp.
b) UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch tỉnh xử lý, tích hợp phương án
phát triển cụm công nghiệp vào quy hoạch tỉnh, lấy ý kiến đối với quy hoạch tỉnh
(trong đó có phương án phát triển cụm công nghiệp) theo quy định của pháp luật
quy hoạch để hoàn thiện, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (có ý kiến của Bộ
Công Thương về sự phù hợp, đáp ứng nội dung, quy định đối với phương án phát
triển cụm công nghiệp theo quy định về quy hoạch tỉnh).
c) Các sở, ngành, UBND cấp huyện, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp
theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình trong xây dựng phương án phát triển
cụm công nghiệp.
Điều 6. Điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp
1. Cơ sở điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp theo Khoản 5,
Điều 1, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:
a) Có sự điều chỉnh Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam, chiến lược
phát triển các ngành, lĩnh vực công nghiệp ưu tiên trên địa bàn; các quy hoạch
vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác trên
địa bàn.
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b) Có sự điều chỉnh quỹ đất dành cho phát triển cụm công nghiệp để đáp ứng
nhu cầu thuê đất đầu tư sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân và phù hợp
với hiệu quả đầu tư xây dựng hạ tầng, khả năng cho thuê của các cụm công nghiệp
trên địa bàn cấp huyện.
c) Xác định rõ chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; trường
hợp rút cụm công nghiệp ra khỏi phương án phát triển cụm công nghiệp thì phải
xác định rõ phương án chuyển đổi cụm công nghiệp.
2. Nội dung của báo cáo điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp
thực hiện theo Khoản 6, Điều 1, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP.
3. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị
a) Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản đề xuất điều chỉnh phương án phát
triển cụm công nghiệp trên địa bàn, gửi Sở Công Thương.
b) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan
hoàn thành báo cáo điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn
theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này; có văn bản báo cáo Ủy ban nhân
dân tỉnh về điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp.
c) Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch tỉnh xử lý, tích hợp
điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp vào điều chỉnh quy hoạch tỉnh,
lấy ý kiến đối với điều chỉnh quy hoạch tỉnh (trong đó có điều chỉnh phương án
phát triển cụm công nghiệp) theo quy định của pháp luật quy hoạch để hoàn thiện,
trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (có ý kiến của Bộ Công Thương về sự phù
hợp, đáp ứng điều kiện, quy định đối với điều chỉnh phương án phát triển cụm
công nghiệp theo quy định về quy hoạch tỉnh).
d) Các sở, ngành, UBND cấp huyện, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối
hợp theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình trong điều chỉnh phương án phát
triển cụm công nghiệp.
Điều 7. Thành lập, mở rộng cụm công nghiệp
1. Điều kiện thành lập cụm công nghiệp thực hiện theo quy định tại Khoản 1,
Điều 10, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ
về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (gọi tắt là Nghị định số 68/2017/NĐ-CP)
và được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 8, Điều 1, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP.
2. Điều kiện mở rộng cụm công nghiệp thực hiện theo quy định tại Khoản 2,
Điều 10, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP.
3. Hồ sơ, trình tự thành lập, mở rộng cụm công nghiệp thực hiện theo quy
định tại Điều 11, 12, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP; được sửa đổi, bổ sung tại
Khoản 2, Điều 2, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP.
4. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị:
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a) Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp, hợp tác xã
hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công
nghiệp lập 8 bộ hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp theo quy định tại
Khoản 2, Điều 12, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP.
b) Sở Công Thương:
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định theo quy định
tại Khoản 4, Điều 4, Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung
của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về
quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11
tháng 6 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
68/2017/NĐ-CP (gọi tắt là Thông tư số 28/2020/TT-BCT).
- Thời gian thẩm định kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ thành lập, mở rộng
cụm công nghiệp thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 12, Nghị định số
68/2017/NĐ-CP.
c) Các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp trong việc thẩm định
hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng cụm công nghiệp theo chức năng quản lý ngành.
Điều 8. Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp
1. Quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp thực hiện theo Điều 17, Nghị
định số 68/2017/NĐ-CP. Cụ thể như sau:
a) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, đơn vị tổ chức
lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp trên địa bàn trước khi
thu hút, di dời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư vào trong cụm công nghiệp.
Nội dung quy hoạch chi tiết phải phù hợp với Báo cáo đầu tư thành lập, mở rộng
cụm công nghiệp, có bố trí hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường
phù hợp với ngành nghề hoạt động của cụm công nghiệp và quy định về xử lý và
xả nước thải vào nguồn nước theo quy định của pháp luật.
b) Nội dung, trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch chi tiết
xây dựng cụm công nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành về xây dựng. Quy
hoạch chi tiết xây dựng làm căn cứ lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây
dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.
c) Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân tỉnh
chỉ đạo quy hoạch, bố trí quỹ đất ở vị trí phù hợp trên địa bàn để xây dựng nhà ở
cho người lao động trong các cụm công nghiệp.
d) Kinh phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp được cân đối
trong kế hoạch ngân sách địa phương hàng năm; trường hợp doanh nghiệp, hợp tác
xã làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, kinh phí lập quy
hoạch chi tiết xây dựng thuộc nguồn vốn chuẩn bị đầu tư, được tính vào tổng mức
đầu tư của dự án.
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2. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị:
a) Ủy ban nhân dân cấp huyện: Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan
đề xuất vị trí quy hoạch quỹ đất ở phù hợp trên địa bàn để xây dựng nhà ở cho
người lao động trong cụm công nghiệp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét,
quyết định.
b) Sở Xây dựng:
- Hướng dẫn công tác lập, trình thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch chi tiết
cụm công nghiệp. Hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch xây dựng cụm
công nghiệp.
- Tổ chức thẩm định quy hoạch chi tiết, thẩm định dự toán cắm mốc quy
hoạch xây dựng cụm công nghiệp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
c) Sở Tài nguyên và Môi trường: Tham gia ý kiến đối với hạ tầng kỹ thuật
môi trường phù hợp với ngành nghề hoạt động của cụm công nghiệp và quy định
về xử lý chất thải (rắn, lỏng, khí…) và việc xả nước thải vào nguồn nước theo quy
định của pháp luật. Cập nhật, bổ sung nhu cầu sử dụng đất. kế hoạch sử dụng đất
theo đề xuất trong việc thành lập, mở rộng cụm công nghiệp.
d) Sở Công Thương: Tham gia ý kiến về mục tiêu, tính chất ngành nghề trong
cụm công nghiệp, sự phù hợp với quy hoạch ngành công nghiệp, phù hợp với báo
cáo đầu tư thành lập, mở rộng cụm công nghiệp và các nội dung khác có liên quan
đến hoạt động của cụm công nghiệp.
đ) Sở Giao thông vận tải: Tham gia ý kiến về công trình giao thông trong cụm
công nghiệp, khả năng kết nối công trình giao thông ngoài cụm công nghiệp.
e) Các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp theo chức năng,
nhiệm vụ của đơn vị mình.
Điều 9. Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ
thuật cụm công nghiệp
1. Nội dung, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án đầu tư xây
dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được thực hiện theo quy định tại Luật Xây
dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021
của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng,
Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định
chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công
trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
2. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp
a) Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn nội dung,
thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ
thuật cụm công nghiệp.
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b) Cơ quan phối hợp: Sở Công Thương và các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban
nhân dân cấp huyện và đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị
mình có trách nhiệm phối hợp thực hiện.
c) Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp: Lập dự án đầu tư
xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trình Sở Xây dựng thẩm định theo quy
định.
Điều 10. Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi
trường của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp
1. Khi lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, chủ đầu
tư tiến hành đồng thời lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án.
2. Nội dung, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi
trường của dự án thực hiện theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày
13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị
định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số
25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP
ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các
nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy
định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
3. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị:
a) Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn
chủ đầu tư dự án lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.
b) UBND cấp huyện: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, kiểm tra,
giám sát chủ đầu tư và các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp về xây dựng, thực
hiện các nội dung trong báo cáo ĐTM đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền
phê duyệt.
c) Các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp theo
chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.
Điều 11. Thu hồi đất, cho thuê đất đầu tư cụm công nghiệp
1. Nội dung, hồ sơ, trình tự, thủ tục thu hồi đất, cho thuê đất đầu tư xây dựng
hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.
2. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị:
a) Sở Tài nguyên và Môi trường: Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình Ủy ban
nhân dân tỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất cho Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công
nghiệp theo quy định.
b) Ủy ban nhân dân cấp huyện: Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan
chuyên môn trực thuộc hỗ trợ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng
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mặt bằng, tái định cư, nhà ở công nhân, thủ tục triển khai đầu tư vào cụm công
nghiệp.
c) Các sở, ngành liên quan: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy
ban nhân dân cấp huyện thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.
Điều 12. Tiếp nhận và thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh vào
cụm công nghiệp
1. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư, các cơ sở sản xuất có nhu cầu di
dời vào cụm công nghiệp (sau đây gọi là nhà đầu tư thứ cấp) liên hệ với Chủ đầu
tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp để được hướng dẫn về quy hoạch,
bố trí ngành nghề, giá thuê đất, nhà xưởng, kho bãi, văn phòng, sử dụng các dịch
vụ công cộng, tiện ích chung trong cụm công nghiệp, các thủ tục triển khai dự án
đầu tư vào cụm công nghiệp và thỏa thuận nguyên tắc về vị trí, địa điểm, diện tích
đất công nghiệp dự kiến thuê.
2. Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
trong cụm công nghiệp: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP
ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về
quản lý dự án đầu tư xây dựng.
3. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị
a) Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp:
- Đối với cụm công nghiệp đã có Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Chủ
đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cung cấp, thỏa thuận với nhà đầu tư thứ cấp về vị
trí, địa điểm, diện tích đất công nghiệp dự kiến thuê; giá thuê đất, nhà xưởng, kho
bãi, văn phòng, sử dụng các dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong cụm công
nghiệp.
- Trường hợp cụm công nghiệp do Ban quản lý cụm công nghiệp cấp huyện
hoặc Trung tâm phát triển cụm công nghiệp cấp huyện hoặc đơn vị sự nghiệp công
lập trực thuộc Sở Công Thương làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật thực
hiện theo Khoản 4, Điều 20, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP.
- Đối với cụm công nghiệp chưa có Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Ủy
ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư, các cơ
sở sản xuất có nhu cầu di dời vào cụm công nghiệp về vị trí, địa điểm, diện tích đất
công nghiệp dự kiến thuê.
b) Sở Công Thương:
- Đầu mối tiếp nhận, thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ
trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ
thuật, sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.
- Hướng dẫn về quy hoạch, bố trí ngành nghề, các thủ tục triển khai dự án đầu
tư vào cụm công nghiệp.
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- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho thuê lại hoặc chuyển nhượng
quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung, giá cho thuê hoặc
bán nhà xưởng, kho bãi, văn phòng và giá các loại dịch vụ công cộng, tiện ích khác
đối với các cụm công nghiệp do Ban quản lý cụm công nghiệp cấp huyện hoặc
Trung tâm phát triển cụm công nghiệp cấp huyện hoặc đơn vị sự nghiệp công lập
thuộc Sở Công Thương làm Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.
- Phối hợp với Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp hoặc
Ủy ban nhân dân cấp huyện để thỏa thuận nguyên tắc về vị trí, địa điểm, diện tích
đất công nghiệp dự kiến thuê.
c) Ủy ban nhân dân cấp huyện: Tham gia ý kiến thẩm định đối với dự án sản
xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp trên địa bàn theo thẩm quyền.
d) Các sở, ban, ngành liên quan: Có trách nhiệm phối hợp trong phạm vi chức
năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.
Điều 13. Quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích
1. Cung cấp dịch vụ công cộng, tiện ích
a) Đối với cụm công nghiệp có Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Xây
dựng Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong cụm công
nghiệp. Có trách nhiệm tổ chức cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích
chung trong cụm công nghiệp gồm: Bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự; thông tin liên
lạc; cấp nước, thoát nước; vệ sinh môi trường, xử lý nước thải, chất thải; phòng
cháy, chữa cháy; duy tu, bảo dưỡng, khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật và
các dịch vụ tiện ích khác.
b) Đối với các cụm công nghiệp chưa có Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ
thuật: Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đầu tư trong
cụm công nghiệp tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công cộng, tiện ích hiện có trên địa
bàn theo quy định pháp luật.
2. Giá sử dụng các dịch vụ công cộng, tiện ích thực hiện theo quy định tại
Khoản 1, Điều 19, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP.
3. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vi
a) Ủy ban nhân dân cấp huyện:
- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đầu tư trong cụm công nghiệp thực hiện các
nội dung của Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều này.
- Giám sát xây dựng và thực hiện giá dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong
cụm công nghiệp.
- Phối hợp hướng dẫn xây dựng và theo dõi thực hiện Quy chế quản lý các
dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong cụm công nghiệp.
c) Các sở, ngành liên quan
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Có trách nhiệm phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc hướng dẫn
Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp xây dựng Quy chế quản lý
các dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong cụm công nghiệp theo quy định của
pháp luật.
Điều 14. Quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác thông tin báo
cáo
1. Quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh: Thực hiện theo quy định tại Khoản
1, Điều 26, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP.
2. Công tác thông tin báo cáo: Thực hiện theo quy định tại Điều 9, Thông tư
số 28/2020/TT-BCT. Cụ thể như sau:
a) Định kỳ trước ngày 20 tháng 6 và 20 tháng 12 hàng năm, các tổ chức, cá
nhân sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp báo cáo tình hình sản xuất kinh
doanh trong 6 tháng và cả năm theo Biểu số 1.1 Phụ lục I Thông tư số 28/2020/TTBCT, gửi Cơ quan thống kê cấp huyện và sao gửi Phòng Kinh tế và Hạ tầng các
huyện, Phòng Kinh tế thành phố.
b) Định kỳ trước ngày 20 tháng 6 và 20 tháng 12 hàng năm, chủ đầu tư báo
cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công
nghiệp trong 6 tháng và cả năm theo Biểu số 1.2 Phụ lục I Thông tư số
28/2020/TT-BCT, gửi Cơ quan Thống kê cấp huyện Phòng Kinh tế và Hạ tầng các
huyện, Phòng Kinh tế thành phố, Sở Công Thương.
c) Định kỳ trước ngày 25 tháng 6 và 25 tháng 12 hàng năm, Phòng Kinh tế và
Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thành phố báo cáo tình hình đầu tư xây dựng hạ
tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh tại các cụm công nghiệp trên địa bàn trong 6
tháng và cả năm theo Biểu số 1.3 Phụ lục I Thông tư số 28/2020/TT-BCT, gửi Sở
Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện.
d) Định kỳ trước ngày 30 tháng 6 và 31 tháng 12 hàng năm, Sở Công Thương
báo cáo tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh tại các
cụm công nghiệp trên địa bàn trong 6 tháng và cả năm theo Biểu số 1.4 Phụ lục I
Thông tư số 28/2020/TT-BCT, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Cục Công Thương địa
phương.
Điều 15. Công tác thanh tra, kiểm tra
1. Việc thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền phê duyệt và thực hiện thường xuyên không quá một lần trong một
năm trừ khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm
tra thường xuyên phối hợp với Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện và
chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp phải thực hiện công tác
phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong cụm công nghiệp.
2. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương thanh tra,
kiểm tra, đánh giá thực hiện Phương án phát triển cụm công nghiệp, chính sách,
pháp luật, hiệu quả hoạt động của cụm công nghiệp. Chủ trì đề xuất Ủy ban nhân
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dân tỉnh xử lý vi phạm theo quy định đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ
thuật cụm công nghiệp, sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp họat động kém
hiệu quả, không triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ, xin gia hạn nhiều lần, vi
phạm pháp luật.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 16. Trách nhiệm thi hành
Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện;
Ủy ban nhân dân cấp xã; các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực
hiện theo đúng các nội dung quy định tại Quy chế này.
Điều 17. Tổ chức thực hiện
1. Sở Công Thương có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc triển
khai thực hiện Quy chế này; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ trước
ngày 31 tháng 12 hàng năm.
2. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc
các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Công
Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 49 /2021/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 13 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng,
Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Ban Dân tộc tỉnh;
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện, thành phố
––––––––
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày
18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;Luật Viên chức ngày
15/11/2010;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật
Viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy
định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của
Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủquy
định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014
của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tại Tờ trình số 1129 /TTr-BDT ngày
25/8/2021.
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về điều kiện, tiêu
chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương
đương thuộc Ban Dân tộc tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện,
thành phố.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2021 và thay thế
Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Hòa Bình ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng
phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Ban Dân tộc
tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện, thành phố.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh;
Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ
quan có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh
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TỈNH HÒA BÌNH
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng
và các chức danh tương đương thuộc Ban Dân tộc tỉnh;
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện, thành phố
(Ban hành kèm theo Quyết định số
/2021/QĐ-UBND ngày
Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

/ 9 /2021 của

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này xác định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó
Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó
Trưởng phòng Dân tộc huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình, bao gồm:
a) Chức danh Trưởng các đơn vị và các chức danh tương đương thuộc Ban Dân
tộc gồm:
- Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ban, Chánh Văn phòng, Chánh
Thanh tra;
- Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ vùng dân tộc.
b) Chức danh Phó các đơn vị thuộc và các chức danh tương đương thuộc Ban
Dân tộc gồm:
- Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ban, Phó Chánh Văn phòng, Phó
Chánh Thanh tra;
- Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ vùng dân tộc.
c) Chức danhTrưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân
dân các huyện, thành phố.
2. Đối tượng áp dụng
- Công chức, viên chức các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Ban Dân tộc;
- Công chức Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Điều 2. Nguyên tắc áp dụng
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1. Công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng
phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Ban Dân tộc;
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa
Bìnhphải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh
theo Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn nêu trong quy định này là căn cứ để Trưởng ban
Dân tộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xem xét quy hoạch, đánh
giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động công chức, viên chức lãnh
đạo, quản lý theo từng chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các
chức danh tương đương thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng
Dân tộc huyện, thành phố.
3. Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và tuân
thủ đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục quy định.
Điều 3. Vị trí, chức trách
1. Vị trí, chức trách của Trưởng phòng và tương đương
Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên môn và
Trưởng đơn vị trực thuộc Ban; Trưởng phòng Dân tộc các huyện, thành phố (gọi
chung là người đứng đầu) là người chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Dân tộc,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, trước pháp luật về việc thực hiện
nhiệm vụ của phòng chuyên môn, đơn vị được giao phụ trách.
2. Vị trí, chức trách của Phó Trưởng phòng và tương đương
Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra, Phó Trưởng phòng chuyên
môn và Phó Trưởng đơn vị trực thuộc Ban; Phó Trưởng phòng Dân tộc các huyện,
thành phố (gọi chung là cấp phó của người đứng đầu) là người giúp người đứng
đầu phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước
Trưởng ban Dân tộc, trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, trước
người đứng đầu và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Khi người đứng đầu vắng mặt, người đứng đầu ủy quyền cho một cấp phó điều
hành các hoạt động của phòng, đơn vị được giao phụ trách.
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng
phòng và các chức danh tương đương thuộc Ban Dân tộc
1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống
a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng của
Đảng, với chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có ý thức đấu tranh bảo
vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo
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và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà
nước;
b) Gương mẫu về đạo đức, lối sống, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư;
không quan liêu, tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống quan liêu,
tham nhũng, lãng phí; có tác phong dân chủ, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ
ở cơ quan và Quy tắc ứng xử, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên
chức làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ban Dân tộc,
thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
c) Có tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật cao; có tinh thần học
hỏi, nghiên cứu, sáng tạo, năng động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
d) Bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách
của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Không lạm dụng chức vụ, quyền hạn và để
người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình mưu lợi riêng;
đ) Có năng lực thực tiễn, chủ động tham mưu, đề xuất, có khả năng tổ chức
thực hiện nhiệm vụ.
2. Năng lực, uy tín
a) Có năng lực quản lý, điều hành, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động
của đơn vị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
b) Có khả năng nghiên cứu, đề xuất và tham mưu giúp lãnh đạo cơ quan,
đơn vị xây dựng các văn bản hướng dẫn, các chương trình, dự án, kế hoạch hoạt
động và đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của đơn vị;
c) Có khả năng đánh giá tổng kết thực tiễn, dự báo tình hình, tham mưu giúp
lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi được
phân công; có khả năng phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu xây dựng
hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực được
phân công;
d) Có khả năng bao quát hoạt động của đơn vị, phân công, phân nhiệm công
việc cho công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ; có
khả năng đúc rút kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất ý kiến về công tác quản lý
nghiệp vụ;
đ) Có khả năng tập hợp đoàn kết, quy tụ công chức, viên chức, người lao
động trong cơ quan, đơn vị được đa số cán bộ công chức thuộc quyền quản lý tín
nhiệm; biết phát huy sức mạnh tập thể để xây dựng cơ quan đơn vị đạt danh hiệu
lao động tiên tiến, trong sạch, vững mạnh.
3. Về trình độ
a) Trình độ chuyên môn
Có trình độ tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành, chuyên môn,
nghiệp vụ theo quy định của vị trí việc làm được bổ nhiệm cụ thể như sau:
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- Chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn: Có một trong chuyên
ngành kỹ thuật, kế hoạch, quản lý kinh tế, báo chí tuyên truyền, văn hóa xã hội,
nhóm chuyên ngành kỹ thuật, nhóm chuyên ngành kinh tế hoặc chuyên ngành khác
phù hợp với vị trí việc làm;
- Chức danh Chánh, Phó Chánh Văn phòng: Có một trong số các chuyên
ngành: Quản trị nhân lực, quản lý công, hành chính, tài chính, nhóm chuyên ngành
kinh tế hoặc chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm;
- Chức danh Chánh Thanh tra, Phó chánh Thanh tra: Có một trong số các
chuyên ngành: Luật, nhóm chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác
phù hợp với vị trí việc làm;
- Chức danh Giám đốc, Phó giám đốc: Có một trong chuyên ngành Tài
chính, kế hoạch, quản lý kinh tế, nhóm chuyên ngành kỹ thuật.
b)Trình độ lý luận chính trị
Đối với chức danh Trưởng phòng có trình độ Trung cấp lý luận chính trị
hoặc tương đương trở lên; đối với Phó Trưởng phòng, có trình độ lý luận chính trị
từ sơ cấp hoặc tương đương trở lên (bổ nhiệm lần đầu);
c. Trình độ Tin học, ngoại ngữ: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện
hành.
d) Quản lý Nhà nước: Đã được bổ nhiệm ngạch chuyên viên và tương đương
trở lên hoặc chức danh nghề nghiệp theo quy định của Bộ, ngành liên quan;
đ. Về bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng: Đã
qua khóa đào tạo, bồi dưỡng và có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp
phòng theo quy định của Bộ Nội vụ;
e) Có đủ tiêu chuẩn và văn bằng chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy
định của Bộ quản lý chuyên ngành.
4. Các tiêu chuẩn khác
a) Về tuổi bổ nhiệm
- Trường hợp được đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
hoặc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn thì tuổi bổ nhiệm
phải còn đủ 05 năm công tác tính từ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm; trường hợp
đặc biệt báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;
- Trường hợp được đề nghị bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý mà thời
hạn mỗi lần bổ nhiệm dưới 05 năm theo quy định của pháp luật chuyên ngành và
của cơ quan có thẩm quyền thì tuổi bổ nhiệm phải đủ một nhiệm kỳ;
- Trường hợp được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới tương đương hoặc
thấp hơn chức vụ đang giữ thì không tính tuổi bổ nhiệm theo quy định tại điểm a,
khoản 4, Điều 4.
b) Kinh nghiệm công tác
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- Đối với Trưởng phòng và tương đương: Đã có thời gian từ đủ 03 năm trở
lên đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở một trong các chức vụ Phó Trưởng
phòng và tương đương trở lên hoặc là công chức, viên chức đã có thời gian công
tác trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 05
năm trở lên trong đó có ít nhất 03 năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Đối với Phó Trưởng phòng và tương đương: Là công chức, viên chức đã có
thời gian công tác trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công
lập từ đủ 03 năm trở lên.
c) Trong danh sách quy hoạch của chức danh bổ nhiệm hoặc tương đương
với chức danh bổ nhiệm;
d) Có hồ sơ, lý lịch cá nhân, có bản kê khai tài sản, thu nhập đầy đủ, rõ ràng
được cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định, xác minh;
đ) Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách đến
cách chức;
e) Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.
g) Ngoài các tiêu chuẩn nêu trên đối với chức danh Chánh Thanh tra Ban
Dân tộc, người được bổ nhiệm phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của
ngành Thanh tra và trước khi bổ nhiệm phải có văn bản thỏa thuận của Chánh
Thanh tra tỉnh.
Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng
phòng và các chức danh tương đương thuộc Ban Dân tộc
1. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ quản lý.
2. Đạt điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3
vàđiểm d, đ, e khoản 4 Điều 4 Quy định này. Ngoài ra, còn phải đảm bảo các tiêu
chuẩn, điều kiện sau:
- Đối với chức danh Trưởng phòng: Phải có chứng chỉ bồi dưỡng chương
trình chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên;
- Chức danh Phó Trưởng phòng: Có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp
hoặc tương đương trở lên.
Điều 6. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng
phòng Dân tộc huyện, thành phố
Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm
b,c, d, đ, ekhoản 3, và điểm a,b, c, d, đ, e khoản 4, Điều 4 Quy định này. Ngoài ra,
còn phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn sau:
1. Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, có chuyên ngành phù hợp với
vị trí công tác được giao phụ trách.
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2. Trường hợp tiếp nhận công chức từ các đơn vị khác đến công tác và bổ
nhiệm chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện, thành phố phải
đáp ứng các tiêu chuẩn theo Quy định này.

Điều 7. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng
phòng Dân tộc huyện, thành phố
1. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ quản lý.
2. Đạt điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b, c, d,
đ, e khoản 3, và điểm d, đ, e khoản 4 Điều 4 Quy định này. Ngoài ra, còn phải đảm
bảo các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
- Đối với chức danh Trưởng phòng: Phải có chứng chỉ bồi dưỡng chương
trình chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên;
- Chức danh Phó Trưởng phòng: Có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp
hoặc tương đương trở lên.
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 8. Trách nhiệm thi hành
1. Trưởng Ban Dân tộc tỉnh căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên mônvà các chức danh tương đương
thuộc Ban, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch công chức quản lý;
thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, miễn nhiệm
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn và các chức danh tương đương
thuộc Ban Dân tộc theo phân cấp quản lý và Quy định này.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ điều kiện, tiêu
chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân
dân huyện, thành phố xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch
công chức quản lý; thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều
động, miễn nhiệm theo phân cấp quản lý và Quy định này.
3. Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách
nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này.
Điều 9. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc những vấn đề
chưa phù hợp thì Trưởng ban Dân tộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành
phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét sửa đổi, bổ sung
cho phù hợp với tình hình thức tế của cơ quan, đơn vị./.
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Hòa Bình, ngày

13 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng,
phó các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh
và Xã hội thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và
Luật Viên chức ngày 02 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính
phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm
2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐCP;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày
02/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã
hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Phòng Lao
động, Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy
định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020
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của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày
05/5/2014 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của
Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính
phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ
trình số 112 /TTr-LĐTBXH ngày 26 tháng 8 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn
chức danh trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy
ban nhân dân các huyện, thành phố.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/9/2021 và thay thế
Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị
thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Lao
động- Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động
- Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh
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QUY ĐỊNH
Điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các đơn vị
thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng,
Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.
(Ban hành kèm theo Quyết định số
/2021/QĐ-UBND
ngày
/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này xác định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh cấp trưởng, cấp phó
các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó
Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện,
thành phố, cụ thể:
a) Chức danh cấp trưởng các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội, bao gồm:
- Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở, Chánh Văn phòng Sở, Chánh
Thanh tra Sở;
- Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hòa Bình; Giám đốc Trung
tâm Điều dưỡng người có công Kim Bôi; Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy số I;
Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy số II; Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và
Quỹ bảo trợ trẻ em; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình;
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình.
b) Chức danh cấp phó các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội, bao gồm:
- Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở, Phó Chánh Văn phòng Sở, Phó
Chánh Thanh tra Sở.
- Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hòa Bình; Phó Giám đốc
Trung tâm Điều dưỡng người có công Kim Bôi; Phó Giám đốc Cơ sở cai nghiện
ma túy số I; Phó Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy số II; Phó Giám đốc Trung
tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em; Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ
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thuật Công nghệ Hòa Bình; Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật
Hòa Bình.
c) Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và
Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
2. Đối tượng áp dụng
- Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội;
- Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố.
Điều 2. Nguyên tắc áp dụng
1. Công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng,
phó các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó
Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện,
thành phố phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức
danh theo Quy định này và các quy định khác của pháp luật chuyên ngành có liên
quan (nếu có).
2. Điều kiện, tiêu chuẩn nêu trong Quy định này là căn cứ để Giám đốc Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành
phố xem xét quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển,
miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và xây dựng kế hoạch đào tạo,
bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo
từng chức danh đối với trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
3. Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và tuân
thủ đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục quy định.
Điều 3. Vị trí, chức trách
1.Vị trí, chức trách trưởng các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội; Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân
huyện, thành phố (gọi chung là người đứng đầu) là người chịu trách nhiệm trước
Giám đốc Sở, trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, trước pháp luật
về việc thực hiện nhiệm vụ của phòng chuyên môn, đơn vị được giao phụ trách.
2. Vị trí, chức trách của phó trưởng các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội; Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy
ban nhân dân huyện, thành phố (gọi chung là cấp phó của người đứng đầu) là
người giúp người đứng đầu phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu
trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố,
trước người đứng đầu và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân
công.
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Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó của
người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội.
1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống
a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng của
Đảng, với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có ý thức đấu tranh bảo
vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo
và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà
nước.
b) Gương mẫu về đạo đức, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư;
không quan liêu, tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống quan liêu,
tham nhũng, lãng phí; có tác phong dân chủ, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ
ở cơ quan và quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên
chức làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, thuộc Ủy ban
nhân dân huyện, thành phố.
c) Có tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật cao; có tinh thần học
hỏi, nghiên cứu, sáng tạo, năng động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
d) Bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương, chính
sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Không lạm dụng chức vụ, quyền hạn và
để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình mưu lợi riêng.
đ) Có năng lực thực tiễn, chủ động tham mưu, đề xuất, có khả năng tổ chức
thực hiện nhiệm vụ.
2. Năng lực lãnh đạo
a) Có năng lực quản lý, điều hành, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động
của đơn vị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
b) Có khả năng nghiên cứu, đề xuất và tham mưu giúp lãnh đạo cơ quan,
đơn vị xây dựng các văn bản hướng dẫn, các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch
hoạt động và đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
c) Có khả năng đánh giá tổng kết thực tiễn, dự báo tình hình, tham mưu giúp
lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi được
phân công; có khả năng phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng
hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực được
phân công.
d) Có khả năng bao quát hoạt động của đơn vị, phân công, giao việc cho
công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ; có khả năng
đúc rút kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất ý kiến về công tác quản lý nghiệp vụ.
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đ) Có khả năng tập hợp đoàn kết, quy tụ công chức, viên chức, người lao
động trong cơ quan, đơn vị; biết phát huy sức mạnh tập thể để xây dựng cơ quan
đơn vị đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.
3. Về trình độ
a) Chuyên môn nghiệp vụ
- Chức danh Chánh, Phó Chánh Văn phòng Sở: Tốt nghiệp đại học trở lên
một trong các chuyên ngành, nhóm ngành: Công tác xã hội, quản trị nhân lực, quản
lý công, hành chính, kế toán, kinh tế, quản lý xã hội, quản trị văn phòng, công nghệ
thông tin, ngoại ngữ, báo chí, sư phạm. Hoặc chuyên ngành khác phù hợp với vị trí
việc làm.
- Chức danh Chánh, Phó Chánh Thanh tra Sở: Tốt nghiệp đại học một trong
các chuyên ngành, nhóm ngành: Luật, kinh tế, quản lý xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo
hộ lao động, an toàn lao động, bảo hiểm, công tác xã hội, xã hội học, quản trị nhân
lực, hành chính. Hoặc chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm.
- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính: Tốt
nghiệp đại học một trong các chuyên ngành, nhóm ngành: Kinh tế, kế toán, kiểm
toán, quản lý công, kế hoạch, tài chính, quy hoạch, đầu tư công, quản trị kinh
doanh; Quản trị nhân lực. Hoặc chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm.
- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động - Việc làm: Tốt
nghiệp đại học một trong các chuyên ngành, nhóm ngành: Luật, công tác xã hội,
quản trị nhân lực, kinh tế, quản lý xã hội, bảo hộ lao động, an toàn lao động, bảo
hiểm, quản trị kinh doanh; ngoại ngữ, báo chí, sư phạm. Hoặc chuyên ngành khác
phù hợp với vị trí việc làm.
- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội: Tốt nghiệp
đại học một trong các chuyên ngành, nhóm ngành: Công tác xã hội, kinh tế, quản
lý xã hội, luật, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, báo chí, sư phạm. Hoặc
chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm.
- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp: Tốt
nghiệp đại học một trong các chuyên ngành, nhóm ngành: Quản lý giáo dục, sư
phạm, kinh tế, quản lý xã hội, quản trị nhân lực, luật, báo chí, kỹ thuật. Hoặc
chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm.
- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Người có công: Tốt nghiệp
đại học một trong các chuyên ngành, nhóm ngành: Công tác xã hội, quản lý xã hội,
kinh tế, luật, quản trị nhân lực, sư phạm, báo chí. Hoặc chuyên ngành khác phù
hợp với vị trí việc làm.
- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và
Bình đẳng giới: Tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành, nhóm ngành: Xã
hội, luật, kinh tế, quản lý xã hội, bảo hiểm xã hội, sư phạm, công tác xã hội, xã hội.
Hoặc chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm.
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- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội:
Tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành, nhóm ngành: Kinh tế, hành chính,
quản lý xã hội, quản trị nhân lực, công tác xã hội, quản trị kinh doanh, xã hội học,
tài chính, kế toán, báo chí, luật. Hoặc chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc
làm.
- Chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm, Cơ sở trực thuộc Sở:
Tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành, nhóm ngành: Kinh tế, hành chính,
quản lý xã hội, quản trị nhân lực, sư phạm, công tác xã hội, xã hội học, quản trị
kinh doanh, tài chính, kế toán, nhóm ngành y, nhóm ngành khoa học, công nghệ,
Luật. Hoặc chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm.
- Chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác đào tạo
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình và Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ
thuật Hòa Bình có trình độ Thạc sỹ trở lên, chức danh phó Hiệu trưởng không phụ
trách lĩnh vực đào tạo tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành, nhóm
ngành: Quản lý giáo dục, sư phạm, kinh tế, tài chính, kế toán, quản lý xã hội, quản
trị nhân lực, Hành chính, luật, kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác phù hợp với vị trí
việc làm.
b) Trình độ lý luận chính trị
Đối với người đứng đầu có trình độ Trung cấp lý luận chính trị hoặc tương
đương trở lên; đối cấp phó của người đứng đầu, có trình độ lý luận chính trị từ sơ
cấp hoặc tương đương trở lên.
c) Kiến thức quản lý nhà nước
Được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên
viên hoặc tương đương trở lên theo quy định của Bộ Nội vụ; chức danh nghề
nghiệp theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành (đối với viên chức lãnh đạo
đơn vị sự nghiệp không giữ ngạch hành chính).
d) Trình độ tin học
Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
đ) Trình độ ngoại ngữ
Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
e) Về kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng: Đã qua khóa đào tạo,
bồi dưỡng và có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng hoặc bồi dưỡng
lãnh đạo quản lý chuyên ngành theo quy định của Bộ Nội vụ, Bộ chuyên ngành.
4. Các tiêu chuẩn khác
a) Tuổi đời bổ nhiệm lần đầu hoặc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo,
quản lý cao hơn phải đảm bảo còn thời gian công tác đủ 05 năm (60 tháng) kể từ
khi thực hiện quy trình bổ nhiệm. Trường hợp công chức, viên chức hiện đang giữ
chức vụ lãnh đạo quản lý do yêu cầu công tác tổ chức được điều động, bổ nhiệm
chức vụ mới tương đương tại các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở hoặc công
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chức, viên chức được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ mới thấp hơn chức vụ hiện
tại thì không áp dụng khoản này; Trường hợp được đề nghị bổ nhiệm vào chức
danh lãnh đạo quản lý mà thời hạn mỗi lần bổ nhiệm dưới 05 năm theo quy định
của pháp luật chuyên ngành và của cơ quan có thẩm quyền thì tuổi bổ nhiệm phải
đủ một nhiệm kỳ.
b) Trong danh sách quy hoạch của chức danh bổ nhiệm hoặc tương đương
với chức danh bổ nhiệm.
c) Về kinh nghiệm công tác
- Đối với chức danh trưởng phòng sở và thủ trưởng các đơn vị: là công chức
viên chức đã có từ đủ 03 năm trở lên đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở một
trong các vị trí chức vụ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên hoặc là công
chức, viên chức đã có thời gian công tác tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị
sự nghiệp công lập từ đủ 05 năm trở lên trong đó có ít nhất 03 năm được đánh giá
hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Đối với chức danh phó trưởng phòng sở, phó các đơn vị trực thuộc: là công
chức viên chức đã có thời gian công tác trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc
đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 03 năm trở lên.
d) Có hồ sơ, lý lịch cá nhân được xác minh, có bản kê khai tài sản, thu nhập
theo quy định.
đ) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định
của Đảng và của pháp luật; không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong
thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của
Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17, Điều 1, Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
e) Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ
đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Lao
động –Thương binh và Xã hội
1.Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý về phẩm chất chính trị,
đạo đức và lối sống, về năng lực lãnh đạo, về chuyên môn nghiệp vụ quy định tại
các khoản 1; khoản 2; các điểm a, điểm d, điểm đ khoản 3, Điều 4. Ngoài ra cần
đáp ứng thêm các tiêu chuẩn sau:
a) Về trình độ lý luận chính trị: Cấp phó của người đứng đầu phải có trình
độ lý luận chính trị từ trung cấp hoặc tương đương trở lên.
b) Về kiến thức quản lý nhà nước: Đối với người đứng đầu các phòng
chuyên môn, đơn vị sự nghiệp phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà
nước chương trình chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên. Đối với thủ
trưởng đơn vị sự nghiệp nếu không giữ ngạch hành chính thì phải qua lớp bồi
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dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng II trở lên (tương ứng với chức danh nghề
nghiệp đang giữ).
2. Được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ. Có hồ
sơ, lý lịch cá nhân được xác minh, có bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.
Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị có nhu cầu về vị trí việc làm lãnh
đạo, quản lý. Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy
định của pháp luật.
3. Chưa thực hiện quy trình bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ
lãnh đạo, quản lý đối với các trường hợp sau:
a) Công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đang trong thời hạn xử lý kỷ luật,
đang bị điều tra, truy tố, xét xử.
b) Công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đang trong thời gian được cử đi
học tập, công tác ở nước ngoài từ 03 tháng trở lên.
c) Công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đang trong thời gian điều trị nội trú
từ 03 tháng trở lên tại các cơ sở y tế hoặc đang trong thời gian nghỉ chế độ thai sản.
Điều 6. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng
phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện,
thành phố.
Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2; điểm
b, c, d, đ, e khoản 3 và điểm b, d, đ, e, khoản 4 Điều 4 của Quy định này. Ngoài ra,
còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
1. Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên thuộc một trong số các nhóm
ngành: Luật, quản trị nhân lực, kinh tế, sư phạm, công tác xã hội, hành chính, bảo
hiểm xã hội và các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm.
2. Tuổi đời bổ nhiệm lần đầu hoặc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo,
quản lý cao hơn thì tuổi bổ nhiệm phải còn đủ 05 năm (60 tháng) công tác tính từ
khi thực hiện quy trình bổ nhiệm. Trường hợp công chức, viên chức hiện đang giữ
chức vụ lãnh đạo quản lý do yêu cầu công tác được điều động, bổ nhiệm sang giữ
chức vụ trưởng phòng hoặc phó trưởng phòng Lao động –Thương binh và Xã hội
mà chức danh bổ nhiệm bằng hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ thì không áp dụng
khoản này.
3. Về kinh nghiệm công tác
a) Đối với Trưởng phòng: là công chức, viên chức đã có thời gian từ đủ 03
năm trở lên đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở một trong các chức vụ phó
Trưởng phòng và tương đương trở lên hoặc là công chức, viên chức đã có thời gian
công tác trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ
05 năm trở lên trong đó có ít nhất 03 năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.
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b) Đối với Phó Trưởng phòng: Là công chức, viên chức đã có thời gian công
tác trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 03
năm trở lên.
Điều 7. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc
Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2; điểm b,
c, d, đ Khoản 3; điểm b, d, đ, e, Khoản 4 Điều 4 và Khoản 1 Điều 6 của Quy định
này. Ngoài ra, còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
1. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ. Đơn vị có nhu cầu về
vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý. Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm
chức vụ theo quy định của pháp luật.
2. Trình độ lý luận chính trị: Phó Trưởng phòng phải có trình độ lý luận
chính trị từ trung cấp hoặc tương đương trở lên.
3. Đối với chức danh Trưởng phòng phải có chứng chỉ quản lý nhà nước
chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên.
4. Chưa thực hiện quy trình bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ
lãnh đạo, quản lý đói với các trường hợp như quy định tại khoản 3, Điều 5 Quy
định này.
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 8. Trách nhiệm thi hành
1. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ điều kiện, tiêu
chuẩn, chức danh đối với trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch công chức, viên chức
quản lý; thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển,
miễn nhiệm trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
theo phân cấp quản lý và Quy định này.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ điều kiện, tiêu
chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và
Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi
dưỡng, đánh giá, quy hoạch công chức quản lý; thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, bổ
nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm theo phân cấp quản lý và Quy định
này.
3. Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách
nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này.
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Điều 9. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc những vấn đề
chưa phù hợp thì Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ)
để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
Số: 51 /2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hòa Bình, ngày 13

tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các
phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải; Trưởng, Phó trưởng phòng
Kinh tế và Hạ tầng; Quản lý đô thị phụ trách theo dõi lĩnh vực giao thông vận
tải thuộc Ủy bannhân dân huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và
Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính
phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm
2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP
ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05
tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy
ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
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Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 200/TTrSGTVT ngày 26 tháng 8 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn
chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận
tải; Trưởng, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; Quản lý đô thị phụ trách theo
dõi lĩnh vực giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh
Hòa Bình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2021 và thay
thế Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với
Trưởng, Phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải; Trưởng, Phó
trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; Quản lý đô thị phụ trách theo dõi lĩnh vực giao
thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ,
Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cơ quan,
đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Khánh
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

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

QUY ĐỊNH
Điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng, ban,
đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải; Trưởng, Phó Trưởng phòng Kinh tế
và Hạ tầng, Quản lý đô thị phụ trách, theo dõi lĩnh vực giao thông vận tải
thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phốcủa tỉnh Hòa Bình
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
/2021/QĐ-UBND
ngày / 9 /2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này xác định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó
các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải; Trưởng, Phó Trưởng phòng
Kinh tế và Hạ tầng, Quản lý đô thị phụ trách, theo dõi lĩnh vực giao thông vận tải
thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình, cụ thể:
a) Chức danh Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải,
gồm: Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở, Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh
tra Sở; Giám đốc các đơn vị trực thuộc sở và tương đương.
b) Chức danh Phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải,
gồm:Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc sở, Phó Chánh Văn phòng Sở, Phó
Chánh Thanh tra sở; Phó Giám đốc các đơn vị trực thuộc sở và tương đương.
c) Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Quản
lý đô thịphụ trách, theo dõi lĩnh vực giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân
huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình.
2. Đối tượng áp dụng
Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải; Công chức Phòng
Kinh tế và Hạ tầng, Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
Điều 2. Nguyên tắc áp dụng
1. Công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng,
Phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải; Trưởng, Phó Trưởng
phòng Kinh tế và Hạ tầng, Quản lý đô thị phụ trách, theo dõi lĩnh vực giao thông
vận tải thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình phải đảm bảo
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các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo Quy định này
và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn nêu trong Quy định này là căn cứ để Giám đốc Sở
Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình
xem xét quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân
chuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi
dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo từng
chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận
tải; Trưởng, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Quản lý đô thị phụ trách, theo
dõi lĩnh vực giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh
Hòa Bình.
3. Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và tuân
thủ đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục quy định.
Điều 3. Vị trí, chức trách
1. Vị trí, chức trách Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận
tải; Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng
phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình.
Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên môn và
Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Trưởng
phòng Quản lý đô thị thành phố Hòa Bình (gọi chung là người đứng đầu) là người
chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành
phố, trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ của phòng chuyên môn, đơn vị
được giao phụ trách.
2. Vị trí, chức trách của Phó trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông
vận tải; Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Phó
Trưởng phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình.
Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra, Phó Trưởng phòng chuyên
môn và Phó Trưởng đơn vị trực thuộc Sở; Phó Trưởng phòng Kinh tếvà Hạ tầng
huyện, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Hòa Bình (gọi chung là cấp
phó của người đứng đầu) là người giúp người đứng đầu phụ trách, theo dõi, chỉ đạo
một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện, thành phố, trước người đứng đầu và trước pháp luật về việc thực
hiện nhiệm vụ được phân công.
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó của
người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở
1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống
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a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng của
Đảng, với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có ý thức đấu tranh bảo
vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo
và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà
nước.
b) Gương mẫu về đạo đức, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư;
không quan liêu, tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh phòng, chống quan
liêu, tham nhũng, lãng phí; có tác phong dân chủ, thực hiện nghiêm túc quy chế
dân chủ ở cơ quan và quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của công chức,
viên chức làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc sở, thuộc Ủy
ban nhân dân huyện, thành phố.
c) Có tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật cao; có tinh thần học
hỏi, nghiên cứu, sáng tạo, năng động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
d) Bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương, chính
sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Không lạm dụng chức vụ, quyền hạn và
để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình mưu lợi riêng.
đ) Có năng lực thực tiễn, chủ động tham mưu, đề xuất, có khả năng tổ chức
thực hiện nhiệm vụ.
2. Năng lực, uy tín
a) Có năng lực quản lý, điều hành, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động
của đơn vị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
b) Có khả năng nghiên cứu, đề xuất và tham mưu giúp lãnh đạo cơ quan,
đơn vị xây dựng các văn bản hướng dẫn, các chương trình, dự án, kế hoạch hoạt
động và đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
c) Có khả năng đánh giá tổng kết thực tiễn, dự báo tình hình, tham mưu giúp
lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi được
phân công; có khả năng phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu xây dựng
hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực được
phân công.
d) Có khả năng bao quát hoạt động của đơn vị, phân công, phân nhiệm công
việc cho công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ; có
khả năng đúc rút kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất ý kiến về công tác quản lý
nghiệp vụ.
đ) Có khả năng tập hợp đoàn kết, quy tụ công chức, viên chức, người lao
động trong cơ quan, đơn vị; biết phát huy sức mạnh tập thể để xây dựng cơ quan
đơn vị đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong sạch, vững mạnh.
3. Về trình độ
a) Chuyên môn nghiệp vụ
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Tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm, lĩnh
vực được phân công, cụ thể:
- Chức danh Chánh, Phó Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra, Phó Chánh
Thanh tra Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và
người lái; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Pháp chế-An toàn; Trưởng phòng,
Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông; Trưởng phòng, Phó
Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; Bến trưởng, PhóBến trưởng
Bến xe khách trung tâm; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo lái xe mô tô
hạng A1; Trạm trưởng, Phó Trạm trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên
đường bộ; Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (không trực tiếp
phụtrách công tác kiểm định) có nhóm chuyên ngành: Kinh tế, tài chính, kiến trúc,
luật, xây dựng, giao thông vận tải, quản lý xã hội, quản lý hành chính và các nhóm
ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ hoặc chuyên ngành khác phù hợp với vị trí
việc làm.
- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính có
nhóm chuyên ngành: Kinh tế, tài chính,kiến trúc, xây dựng, giao thông vận tải,
quản trị kinh doanh và các nhóm ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ hoặc
chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm.
- Chức danh Giám đốc,Phó Giám đốc Đoạn Quản lý đường bộII; Giám đốc,
Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn giám sát công trình giao thông; Giám đốc, Phó
Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông, có nhóm
chuyên ngành: Kinh tế, tài chính, kiến trúc, xây dựng, luật,giao thông vận tải và
các nhóm ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ hoặc chuyên ngành khác phù hợp
với vị trí việc làm.
- Chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới phụ
trách công tác kiểm định, có chuyên ngành: Cơ khí ô tô, Công nghệ kỹ thuật ô tô
hoặc ngành đào tạo Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật cơ khí hoặc chuyên ngành
khác phù hợp với vị trí việc làm. Ngoài ra, với chức danh Phó Giám đốc Trung tâm
Đăng kiểm xe cơ giới phụ trách công tác kiểm định phải là đăng kiểm viên xe cơ
giới có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm.
b) Kiến thức quản lý nhà nước
Được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên
viên hoặc tương đương trở lên theo quy định của Bộ Nội vụ; chức danh nghề
nghiệp theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;
c) Trình độ lý luận chính trị
Đối với người đứng đầu có trình độ Trung cấp lý luận chính trị hoặc tương
đương trở lên; đối với cấp Phó của người đứng đầu, có trình độ lý luận chính trị từ
sơ cấp trở lên.
d) Có đủ tiêu chuẩn và văn bằng chuyên môn theo quy định của Bộ quản lý
chuyên ngành.
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đ) Trình độ Tin học, Ngoại ngữ: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện

hành.
4. Tuổi bổ nhiệm
a) Trường hợp được đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
hoặc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn thì tuổi bổ nhiệm
phải còn đủ 05 năm công tác tính từ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm; trường hợp
đặc biệt báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
b) Trường hợp được đề nghị bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý mà thời
hạn mỗi lần bổ nhiệm dưới 05 năm theo quy định của pháp luật chuyên ngành và của
cơ quan có thẩm quyền thì tuổi bổ nhiệm phải đủ một nhiệm kỳ. Trường hợp được
điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới tương đương hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ
thì không tính tuổi bổ nhiệm theo quy định tại điều, khoản này.
5. Kinh nghiệm công tác
a) Đối với vị trí Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở: Đã có thời
gian từ đủ 03 năm trở lên đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở một trong các
chức vụ Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên hoặc là công chức, viên chức
đã có thời gian công tác trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp
công lập từ đủ 05 năm trở lên trong đó có ít nhất 03 năm được đánh giá hoàn thành
tốt nhiệm vụ.
b) Đối với vị trí Phó Trưởng phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở: Là công
chức, viên chức đã có thời gian công tác trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc
đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 03 năm trở lên.
6. Về kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng: Đã qua khóa đào
tạo, bồi dưỡng và có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng theo
quy định của Bộ Nội vụ.
7. Các tiêu chuẩn khác
a) Trong danh sách quy hoạch của chức danh bổ nhiệm hoặc tương đương
với chức danh bổ nhiệm.
b) Có đầy đủ hồ sơ cá nhân, lý lịch được cơ quan chức năng có thẩm quyền
xác minh theo quy định.
c) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định
của Đảng và của pháp luật; không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong
thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định.
d) Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
đ) Đối với các chức danh Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra; Giám
đốc,Phó Giám đốc Đoạn Quản lý đường bộII; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm
Tư vấn giám sát công trình giao thông; Giám đốc, Phó Giám đốc Ban quản lý dự
án xây dựng và bảo trì công trình giao thông; Bến trưởng, PhóBến trưởng Bến xe
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khách trung tâm; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo lái xe mô tô hạng
A1; Trạm trưởng, Phó Trạm trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên
đường bộ; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thuộc Sở
Giao thông vận tải, ngoài đáp ứng tiêu chuẩn quy định này tùy theo chức danh,
phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật Thanh tra; các quy định của
Bộ Giao thông vận tải và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lại người đứng đầu, cấp phó của
người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở
1. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ.
2. Đạt điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm a, d, đ
khoản 3 và khoản 7 Điều 4 Quy định này. Ngoài ra, còn phải đảm bảo các tiêu
chuẩn, điều kiện sau:
- Trình độ lý luận chính trị: Cấp phó của người đứng đầu phải có trình độ lý
luận chính trị từ trung cấp hoặc tương đương trở lên.
- Đối vớingười đứng đầu: Phải có chứng chỉ bồi dưỡng chương trình chuyên
viên chính hoặc tương đương trở lên.
Điều 6. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó của
người đứng đầu phòng Kinh tế và Hạ tầng, Quản lý đô thị phụ trách, theo dõi
lĩnh vực giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh
Hòa Bình
1. Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2;
điểm b, c, d, đ khoản 3; khoản 4; khoản 5; điểm a, b, c, d, khoản 7 Điều 4 Quy định
này.
2. Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, có chuyên ngành phù hợp với
vị trí công tác được giao phụ trách (ưu tiên các nhóm chuyên ngành: Kinh tế, kiến
trúc,xây dựng, giao thông vận tải và các nhóm ngành khoa học kỹ thuật và công
nghệ) hoặc chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm.
3. Về kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng: Đã qua khóa đào
tạo, bồi dưỡng và có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng theo
quy định của Bộ Nội vụ.
Điều 7. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lại người đứng đầu, cấp phó của
người đứng đầu phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện;
phòng Quản lý đô thị phụ trách, theo dõi lĩnh vực giao thông vận tải thuộc
thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình
1. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ.
2. Trình độ lý luận chính trị: Cấp phó của người đứng đầu phải có trình độ lý
luận chính trị từ trung cấp hoặc tương đương trở lên.
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3. Đạt điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 Quy
định này (trừ khoản 4, Điều 4).
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 8. Trách nhiệm thi hành
1. Giám đốc Sở Giao thông vận tải căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh
đối với Trưởng, Phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải; xây dựng
kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch công chức, viên chức quản lý;
thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển
Trưởng, Phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải theo phân cấp
quản lý và Quy định này.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn,
chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Quản lý đô thị
phụ trách, theo dõi lĩnh vực giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân huyện,
thành phố; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch công chức
quản lý; thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân
chuyển theo phân cấp quản lý và Quy định này.
3. Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách
nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này.
Điều 9. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc những vấn đề
chưa phù hợp thì Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện,
thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, sửa đổi, bổ sung
cho phù hợp với tình hình thức tế của cơ quan, đơn vị, địa phương./.
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

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

Số: 52 /2021/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 13 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng,
Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc, trực thuộc
Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ các huyện,
thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng
11 năm 2019;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính
phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm
2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP
ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính
phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện,
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9
năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐCP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
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Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ
Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội
vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ
thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2332/TTr-SNV ngày 30
tháng 8 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn
chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc, trực
thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thành phố thuộc
tỉnh Hòa Bình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ,
Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY ĐỊNH

Điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức
danh tương đương thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng
Nội vụ các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình

(Ban hành kèm theo Quyết định số
/2021/QĐ-UBND ngày
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

/9/2021

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng và nguyên tắc áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này xác định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó
Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh
Hòa Bình; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Nội vụ các huyện, thành phố thuộc
tỉnh Hòa Bình (sau đây gọi chung là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương
đương), bao gồm:
a) Chức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc, trực thuộc Sở, gồm:
Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở, Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra
Sở; Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử; Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng;
b) Chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc, trực thuộc Sở, gồm:
Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở, Phó Chánh Văn phòng Sở, Phó Chánh
Thanh tra Sở; Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử; Phó Trưởng Ban Thi đua
– Khen thưởng;
c) Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân
dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình.
2. Đối tượng áp dụng
a) Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Sở Nội vụ;
b) Công chức phòng Nội vụ các huyện, thành phố;
c) Công chức, viên chức từ các đơn vị khác trong tỉnh được điều động, bổ
nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương
đương thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Nội vụ các
huyện, thành phố.
d) Các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng quy định tại khoản 1 Điều này
làm cơ sở cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và áp dụng đối với trường hợp
khi xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyển hoặc theo thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm
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lại, điều động, luân chuyển các chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc Sở
Nội vụ và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình.
3. Nguyên tắc áp dụng
a) Công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng
phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc, trực thuộc Sở;
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thành phố phải đảm bảo các
tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo Quy định này và
các quy định khác của pháp luật có liên quan.
b) Điều kiện, tiêu chuẩn nêu trong quy định này là căn cứ để Giám đốc Sở
Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xem xét quy hoạch, đánh
giá, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và
xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên
chức lãnh đạo, quản lý theo từng chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng
phòng và các chức danh tương đương thuộc, trực thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó
Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thành phố.
c) Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và tuân
thủ đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục quy định.
Điều 2. Vị trí chức trách, chức danh của Trưởng phòng, Phó Trưởng
phòng và tương đương
1. Vị trí, chức trách của Trưởng phòng và tương đương
Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên môn và
Trưởng đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thành phố (gọi
chung là Trưởng phòng) là người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, trước pháp luật về việc tham mưu,
tổng hợp; tham mưu quản lý Nhà nước về ngành, chuyên ngành hoặc làm nhiệm
vụ đảm bảo, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Sở theo chức năng,
nhiệm vụ và phân công của Giám đốc Sở
2. Vị trí, chức trách của Phó Trưởng phòng và tương đương
Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra, Phó Trưởng phòng chuyên môn
và Phó Trưởng đơn vị trực thuộc Sở; Phó Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thành
phố (gọi chung là Phó trưởng phòng) là cấp phó của người đứng đầu thực hiện một
số nhiệm vụ cụ thể do Trưởng phòng giao, phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt
công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Giám đốc Sở, trước Chủ tịch Ủy
ban nhân dân huyện, thành phố và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng,
nhiệm vụ được giao.
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Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng
phòng và các chức danh tương đương thuộc, trực thuộc Sở
1. Về phẩm chất chính trị
a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lợi ích của Đảng, của
quốc gia, dân tộc và Nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới
của Đảng.
b) Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động
trong bất kỳ tình huống nào, kiên quyết đấu tranh, bảo vệ Cương lĩnh, đường lối
của Đảng, Hiến pháp và pháp luật cuả Nhà nước.
c) Có tinh thần yêu nước, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc, Nhân dân,
tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập
tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
d) Yên tâm công tác, chấp hành nghiêm sự phân công của cơ quan, tổ chức
và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2. Về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật
a) Có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, thân
thành, giản dị; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, vì Nhân dân phục vụ; không
quan liêu, không tham nhũng, lãng phí; không háo danh, cơ hội, tham vọng quyền
lực. Bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách
của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không để người thân, người quen lợi dụng
chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.
b) Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; gương mẫu, cần cù, chịu khó,
dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong thực hiện
nhiệm vụ được giao.
c) Có năng lực thực tiễn, tinh thần đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh
tổng hợp của tập thể, cá nhân; hợp tác, trọng dụng người tài, hướng dẫn giúp đỡ
đồng chí, đồng nghiệp; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công
chức, viên chức, người lao động.
d) Tích cực đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kiên
quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá
nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm.
đ) Tuần thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật, nguyên tắc
tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện tốt các nội quy, quy chế, quy
định của cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác; báo cáo đầy đủ, trung thực với
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cấp trên; cung cấp thông tin chính xác, khách quan; thực hiện việc kê khai và công
khai tài sản thu nhập theo quy định.
e) Bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương, chính
sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Không lạm dụng chức vụ, quyền hạn và
để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình mưu lợi riêng.
3. Năng lực, uy tín
a) Có năng lực quản lý, điều hành, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động
của đơn vị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
b) Có khả năng nghiên cứu, đề xuất và tham mưu giúp lãnh đạo cơ quan,
đơn vị xây dựng các văn bản hướng dẫn, các chương trình, dự án, kế hoạch hoạt
động và đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
c) Có khả năng đánh giá tổng kết thực tiễn, dự báo tình hình, tham mưu giúp
lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi được
phân công; có khả năng phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu xây dựng
hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực được
phân công.
d) Có khả năng bao quát hoạt động của đơn vị, phân công, giao nhiệm vụ
công việc cho công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm
vụ; có khả năng đúc rút kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất ý kiến về công tác quản
lý nghiệp vụ.
đ) Có khả năng tập hợp đoàn kết, quy tụ công chức, viên chức, người lao
động trong cơ quan, đơn vị; biết phát huy sức mạnh tập thể để xây dựng cơ quan
đơn vị trong sạch, vững mạnh.
4. Về trình độ
a) Chuyên môn nghiệp vụ: Có trình độ đại học trở lên, có chuyên môn phù
hợp với vị trí việc làm và công việc được phân công, gồm:
- Chức danh Chánh, Phó Chánh Văn phòng Sở: các ngành, chuyên ngành
Luật; Hành chính; Nội vụ; Tài chính; Kế toán; Quản trị nhân lực; Quản trị văn
phòng; Quản lý công; Kinh tế; Quản lý xã hội; Sư phạm hoặc các ngành, chuyên
ngành khác phù hợp với vị trí việc làm;
- Chức danh Chánh, Phó Chánh Thanh tra Sở: các ngành, chuyên ngành
Luật; Hành chính; Nội vụ; Tài chính; Kế toán; Kinh tế; Quản trị nhân lực; Sư phạm
hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm;
- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Công chức Viên chức: các
ngành, chuyên ngành Luật; Hành chính; Nội vụ; Kinh tế; Quản lý công; Chính
sách công; Quản trị nhân lực; khoa học quản lý; Sư phạm hoặc các ngành, chuyên
ngành khác phù hợp với vị trí việc làm;
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- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính và Văn
thư, Lưu trữ: Đại học các ngành, chuyên ngành Luật; Nội vụ; Tài chính; Kinh tế;
Sư phạm; Công nghệ thông tin; Tin học; Quản trị nhân lực; khoa học quản lý;
Hành chính; Quản lý xã hội; Văn thư; Lưu trữ; Lưu trữ học và Quản trị văn phòng;
Hành chính – Văn thư hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc
làm;
- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tổ chức biên chế: các
ngành, chuyên ngành Luật; Hành chính; Nội vụ; Kinh tế; Quản lý công; Chính
sách công; Quản trị nhân lực; khoa học quản lý; Sư phạm hoặc các ngành, chuyên
ngành khác phù hợp với vị trí việc làm;
- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và
công tác thanh niên: các ngành, chuyên ngành Luật, Hành chính, Quản trị nhân
lực; Kinh tế; Quản lý xã hội; Trắc địa; Bản đồ; Quản lý đất đai; Lâm học; Nông
nghiệp hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm;
- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tôn giáo: các ngành, chuyên
ngành Tôn giáo; Triết học; Chính trị; Luật; Chính sách công; Sư phạm; Quản lý xã
hội; Khoa học quản lý; Văn hóa; Báo chí; Kinh tế và nhóm ngành khoa học xã hội
và nhân văn hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm;
- Chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử: các ngành,
chuyên ngành khối kinh tế; Luật, Công nghệ thông tin; Tin học; Hành chính; Văn
thư; Lưu trữ; Lưu trữ học và Quản trị văn phòng; Hành chính – Văn thư; Kế toán;
Tài chính; Hành chính; Quản lý xã hội; Quản trị kinh doanh hoặc các ngành,
chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm;
- Chức danh Trưởng ban, Phó trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng: các
ngành, chuyên ngành Luật; hành chính; quản lý Nhà nước; quản lý xã hội; khoa
học quản lý; kinh tế; sư phạm; quản lý công; chính sách công; quản trị nhân lực
hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm;
b) Kiến thức quản lý nhà nước: Đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản
lý nhà nước chương trình chuyên viên hoặc tương đương trở lên theo quy định của
Bộ Nội vụ; chức danh nghề nghiệp theo quy định của ngành Nội vụ.
c) Trình độ lý luận chính trị: Đối với Trưởng phòng và tương đương có trình
độ Trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên; đối với Phó Trưởng
phòng và tương đương, có xác nhận trình độ tương đương lý luận chính trị từ sơ
cấp trở lên;
d) Có đủ tiêu chuẩn và văn bằng chuyên môn theo quy định;
đ) Tin học, ngoại ngữ: Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành;
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e) Về kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng: Đã qua khóa đào tạo,
bồi dưỡng và có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng theo quy định
của Bộ Nội vụ.
5. Kinh nghiệm công tác
a) Đối với Trưởng phòng và tương đương thuộc, trực thuộc Sở: Đã có thời
gian từ đủ 03 năm trở lên đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở một trong các
chức vụ: Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên hoặc là công chức, viên chức
đã có thời gian công tác trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp
công lập từ đủ 05 năm trở lên trong đó có ít nhất 03 năm được đánh giá hoàn thành
tốt nhiệm vụ”.
b) Đối với Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc, trực thuộc Sở: Là công
chức, viên chức đã có thời gian công tác trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc
đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 03 năm trở lên.
6. Các tiêu chuẩn khác
a) Công chức, viên chức được đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ lãnh
đạo, quản lý hoặc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn thì tuổi
bổ nhiệm phải còn đủ 05 năm công tác tính từ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm;
trường hợp đặc biệt báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
b) Công chức, viên chức được đề nghị bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản
lý mà thời hạn mỗi lần bổ nhiệm dưới 05 năm theo quy định của pháp luật chuyên
ngành và của cơ quan có thẩm quyền thì tuổi bổ nhiệm phải đủ một nhiệm kỳ.
c) Công chức, viên chức được điều động, bổ nhiệm chức vụ mới tương
đương hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ thì không thì không tính tuổi bổ nhiệm theo
quy định tại điểm a, khoản này.
d) Phải được quy hoạch chức vụ bổ nhiệm nếu là nguồn nhân sự tại chỗ hoặc
được quy hoạch chức vụ tương đương nếu là nguồn nhân sự từ nơi khác.
đ) Có hồ sơ, lý lịch cá nhân được xác minh, có bản kê khai tài sản, thu nhập
theo quy định.
e) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định
của Đảng và của pháp luật; không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong
thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định.
f) Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.
Điều 4. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng
phòng và các chức danh tương đương thuộc, trực thuộc Sở
1. Đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản
3, điểm a, d, đ, e khoản 4 Điều 3 Quy định này. Ngoài ra, còn phải đảm bảo các
tiêu chuẩn, điều kiện sau:
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a) Đối với Trưởng phòng và tương đương: Phải có chứng chỉ bồi dưỡng
chương trình chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên.
b) Đối với Phó Trưởng phòng và tương đương: Phải có trình độ lý luận
chính trị từ Trung cấp hoặc tương đương trở lên.
2. Các tiêu chuẩn khác
a) Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;
b) Cơ quan có nhu cầu về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý;
c) Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;
d) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định
của pháp luật.
Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với chức danh
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố
Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện chung quy định tại khoản 1, 2, 3, Điều 3
và khoản 4, Điều 3 Quy định này, đồng thời đảm bảo các tiêu chuẩn:
1. Về trình độ chuyên môn: Có trình độ đại học trở lên các nhóm chuyên
ngành Luật; Nội vụ; Hành chính; Quản trị nhân lực; Quản lý công; Chính sách
công; Sư phạm hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm.
2. Về trình độ lý luận chính trị
a) Đối với Trưởng phòng: Có trình độ lý luận chính trị Trung cấp hoặc tương
đương trở lên;
b) Đối với Phó Trưởng phòng: Có trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên,
trường hợp khi bổ nhiệm chưa có chứng chỉ sơ cấp hoặc bằng Trung cấp lý luận
chính trị thì phải có xác nhận của cơ sở đào tạo về trình độ tương đương sơ cấp lý
luận chính trị hoặc Trung cấp lý luận chính trị trở lên.
Trước khi bổ nhiệm lại chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương phải có
bằng Trung cấp lý luận chính trị trở lên.
3. Về kiến thức quản lý nhà nước
a) Đối với Trưởng phòng: Bổ nhiệm lần đầu có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý
nhà nước chương trình chuyên viên trở lên; bổ nhiệm lại có chứng chỉ bồi dưỡng
chương trình Chuyên viên chính trở lên;
b) Đối với Phó Trưởng phòng: Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý
nhà nước chương trình chuyên viên hoặc tương đương trở lên.
4. Việc tiếp nhận công chức từ các cơ quan, đơn vị khác đến công tác và bổ
nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thành phố phải đáp
ứng được các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều này. Đối với Trưởng phòng Nội vụ
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các huyện, thành phố đã có thời gian từ đủ 03 năm trở lên đảm nhiệm và hoàn
thành tốt nhiệm vụ ở một trong các chức vụ: Phó Trưởng phòng và tương đương
trở lên hoặc là công chức, viên chức đã có thời gian công tác trong cơ quan hành
chính nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 05 năm trở lên trong đó có ít
nhất 03 năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Đối với Phó Trưởng phòng
Nội vụ các huyện, thành phố: Là công chức, viên chức đã có thời gian công tác
trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 03 năm
trở lên.

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 6. Trách nhiệm thi hành
1. Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng,
Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc, trực thuộc Sở, xây dựng
kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, bổ
nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng
và các chức danh tương đương thuộc, trực thuộc Sở theo phân cấp quản lý, chịu
trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ điều kiện, tiêu
chuẩn chức danh lãnh đạo phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; thực hiện các thủ tục bổ
nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng
Nội vụ theo phân cấp quản lý và Quy định này.
3. Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách
nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này.
Điều 7. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc những vấn đề chưa
phù hợp thì Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với cấp huyện thì báo cáo qua Sở Nội vụ tổng
hợp) để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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PHẦN II: VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
–––––––––
Số: 1682/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––
Hòa Bình, ngày 10 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành
trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 06/8/2010 của Chính phủ về
kiểm soát các thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát
thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng,
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành
chính;
Căn cứ Quyết định số 3461/QĐ-BNN-VP ngày 04/8/2021 của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành mới ban hành,
thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực phòng, chông thiên tai thuộc phạm vi
chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ
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trình số 564/TTr-SNN ngày 05/8/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới
ban hành (02 thủ tục cấp xã) trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi
chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình.
(Có phụ lục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính tại
Quyết định này được công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính
tại địa chỉ “csdl.dichvucong.gov.vn”; Cổng Dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ:
dichvucong.hoabinh.gov.vn); Trang Thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh
(địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn); Trang Thông tin điện tử của Sở Nông
nghiệp và PTNT (địa chỉ: http://sonongnghiep.hoabinh.gov.vn).
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện
tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.
- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên
quan, căn cứ thủ tục hành chính tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình nội
bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
phê duyệt. Thời gian trước ngày 15/8/2021.
+ Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên
quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được công bố tại
Quyết định này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở,
ngành liên quan và niêm yết, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải
quyết theo quy định.
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- Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc phạm vi
quản lý niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết
quả/Trang Thông tin điện tử của địa phương theo quy định
Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh
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Phụ lục
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI THUỘC

PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1682/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)
–––––––––
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính/Mã
TTHC

Thời gian giải
quyết

Địa điểm
thực hiện

Thực hiện tiếp
nhận và trả kết
quả qua dịch vụ
bưu chính công Phí, lệ phí
ích
Tiếp
nhận

*

Trả kết
quả

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp - 25 ngày làm
tai nạn cho lực lượng xung kích việc,

1

Căn cứ pháp lý

kể

phòng chống thiên tai cấp xã ngày

từ
nhận

trong trường hợp chưa tham gia được đơn, hồ
bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

sơ

theo

quy

Bộ

tiếp nhận và
trả kết quả
cấp xã

- Khoản 2, Điều 35,

phận
không
x

x

Nghị

định

số

66/2021/NĐ-CP ngày
06/7/2021 của Chính
phủ quy định chi tiết
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1.010091.000.00.00.H28

định
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thi hành một số điều
của Luật Phòng, chống
thiên tai và Luật sửa
đổi, bổ sung một số
điều

của

Luật

Phòng,chống thiên tai;
- Luật đề điều;
-

Quyết

định

số

3461/QĐ-BNN-VP
ngày 04/8/2021 của
Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển
nông thôn về việc
công bố thủ tục hành
mới ban hành, thủ tục
hành chính thay thế
trong lĩnh vực phòng,
chông thiên tai thuộc
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phạm vi chức năng
quản lý của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển
nông thôn.
- Khoản 3, Điều 35,
Nghị

định

số

66/2021/NĐ-CP ngày
06/7/2021 của Chính
Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với
trường hợp tai nạn suy giảm khả
năng lao động từ 5% trở lên) cho
2

lực lượng xung kích phòng chống
thiên tai cấp xã chưa tham gia
bảo hiểm xã hội.
1.010092.000.00.00.H28

phủ quy định chi tiết
- 30 ngày làm
việc,

kể

ngày

từ

Bộ

phận

nhận

tiếp nhận và

được đơn, hồ

trả kết quả

sơ

cấp xã

theo

định.

quy

thi hành một số điều
của Luật Phòng, chống
x

x

không

thiên tai và Luật sửa
đổi, bổ sung một số
điều

của

Luật

Phòng,chống thiên tai;
- Luật đề điều;
-

Quyết

định

số

3461/QĐ-BNN-VP
ngày 04/8/2021 của
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Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển
nông thôn về việc
công bố thủ tục hành
mới ban hành, thủ tục
hành chính thay thế
trong lĩnh vực phòng,
chông thiên tai thuộc
phạm vi chức năng
quản lý của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển
nông thôn.
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Phần II.
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
––––––––––––––
* TTHC CẤP XÃ LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
1. Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích
phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y
tế, bảo hiểm xã hội.
1.1. Trình tự thực hiện
- Bước 1. Người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai
cấp xã hoặc người đại diện hợp pháp lập 01 bộ hồ sơ gửi đến Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả cấp xã.
- Bước 2. Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề
nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã lập 01 bộ hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp huyện.
- Bước 3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ
do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện quyết định hỗ trợ kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia
lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã.
- Bước 4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định trợ
cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện chi trả kinh phí
khám chữa bệnh cho đối tượng được hưởng; việc chi trả bằng hình thức
chuyển khoản hoặc qua đường bưu chính hoặc trực tiếp nhận ở Ủy ban nhân
dân cấp xã.
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Đối với trường hợp không đủ điều kiện, hóa đơn, giấy tờ theo quy định
hoặc không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ
sơ đề nghị, cơ quan cấp huyện, cấp xã phải có văn bản hướng dẫn gửi người
nộp đơn để bổ sung, hoàn thiện.
1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp, theo đường bưu điện hoặc trực
tuyến.
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a. Thành phần hồ sơ:
* Trường hợp hồ trợ khám chữa bệnh
- Trường hợp người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai
cấp xã hoặc người đại diện hợp pháp gửi hồ sơ về Ủy ban nhân dân cấp xã,
thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chưa bệnh theo mẫu quy
định tại phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày
06/7/2021 của Chính phủ.
+ Phiếu xét nghiệm, đơn thuốc, hóa đơn thu tiền, giấy xuất viện.
- Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân cấp
huyện, thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Tờ trình;
+ Đơn đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chưa bệnh theo mẫu quy
định tại phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày
06/7/2021 của Chính phủ;
+ Phiếu xét nghiệm, đơn thuốc, hóa đơn thu tiền, giấy xuất viện.
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* Trường hợp trợ cấp tai nạn
- Trường hợp người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai

cấp xã hoặc người đại diện hợp pháp gửi hồ sơ về Ủy ban nhân dân cấp xã,
thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đề nghị trợ cấp tai nạn theo mẫu quy định tại phụ lục VII ban
hành kèm theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ;
+ Giấy ra viện;
+ Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng nhận thương tích do cơ
sở y tế nơi đã cấp cứu, điều trị;
+ Biên bản điều tra của cơ quan Công an (trường hợp bị tai nạn giao
thông).
- Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân cấp
huyện, thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Tờ trình;
+ Đơn đề nghị trợ cấp tai nạn theo mẫu quy định tại phụ lục VII ban
hành kèm theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ;
+ Giấy ra viện;
+ Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng nhận thương tích do cơ
sở y tế nơi đã cấp cứu, điều trị;
+ Biên bản điều tra của cơ quan Công an (trường hợp bị tai nạn giao
thông).
b. Số lượng: 01 bộ.
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1.4. Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn,
hồ sơ theo quy định, cụ thể:
- 10 ngày làm việc đối với Ủy ban nhân dân cấp xã;
- 05 ngày làm việc đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Ủy ban nhân dân cấp xã chi trả kinh phí khám chữa bệnh cho đối tượng
được hưởng: 10 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định trợ cấp.
- Đối với trường hợp không đủ điều kiện, hóa đơn, giấy tờ theo quy định
hoặc không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn
đề nghị, cơ quan cấp huyện, cấp xã phải có văn bản hướng dẫn gửi người nộp
đơn để bổ sung, hoàn thiện.
1.5. Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện quyết định hỗ trợ kinh phí khám bệnh, chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho
đối tượng được hưởng;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.
1.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
1.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hỗ trợ kinh phí khám bệnh,
chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho đối tượng được hưởng
1.8. Phí, lệ phí: không
1.9. Tên mẫu đơn, tờ khai:
- Đơn đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chưa bệnh theo mẫu quy
định tại phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày
06/7/2021 của Chính phủ.
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- Đơn đề nghị trợ cấp tai nạn theo mẫu quy định tại phụ lục VII ban

hành kèm theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ.
1.10. Điều kiện thực hiện TTHC: có
- Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã bị ốm đau, bị tai
nạn, bị thương trong thời gian thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai,
tham gia huấn luyện, diễn tập phòng chống thiên tai và các nhiệm vụ khác theo
sự điều động của cấp có thẩm quyền được khám bệnh tại các cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh theo quy định tại khoản 2, Điều 35, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP
ngày 06/7/2021 của Chính phủ;
- Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã bị ốm đau, bị
thương do cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân, sử dụng các chất kích thích,
chất ma túy, chất gây nghiện thì không được hưởng chế độ trợ cấp theo quy
định tại khoản 2, Điều 35, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của
Chính phủ.
1.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Khoản 2, Điều 35, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng,chống thiên tai;
- Luật đề điều;
- Quyết định số 3461/QĐ-BNN-VP ngày 04/8/2021 của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành mới ban
hành, thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực phòng, chông thiên tai thuộc
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
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Phụ lục VI
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Kèm theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính
phủ)
_____________

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh
____________

Kính gửi: .......................(1) ...........................
Họ và tên người đề nghị:.......................................... (2)............................
Địa chỉ thường trú: ...................... Số điện thoại:.......................................
Số Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân):.......................................
Số tài khoản:..............................................................................................
(Trình bày tóm tắt lý do, thời gian, nơi khám bệnh, chữa bệnh...)
Căn cứ quy định của pháp luật, tôi xin đề nghị được thanh toán chi phí
khám bệnh, chữa bệnh cho
(3).....................................................................
Số tiền đề nghị thanh toán là:.......................................................... đồng.
Bằng chữ....................................................................................................
Xin gửi kèm theo Đơn này: Phiếu xét nghiệm; đơn thuốc; hóa đơn thu
tiền; giấy ra viện.
Kính đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!
.... (4) .... ngày.... tháng.... năm.....
NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)
(1) Gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.
(2) Trường hợp xung kích cấp xã trực tiếp viết đơn phải ghi rõ đội, tổ xung kích; trường hợp
người đại diện hợp pháp của dân quân viết đơn, phải ghi rõ quan hệ với xung kích và đội, tổ của
xung kích được hưởng chính sách.
(3) Đối tượng thụ hưởng chính sách.
(4) Địa danh.

70

CÔNG BÁO/Số 57 + 58/Ngày 30-09-2021
Phụ lục VII
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRỢ CẤP TAI NẠN, TIỀN TUẤT

(Kèm theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính
phủ)
_____________

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Trợ cấp tai nạn, tiền tuất
____________

Kính gửi: ..................(1) ....................
Họ và tên người đề nghị:........................................... (2)............................
Địa chỉ thường trú:.................. Số điện thoại:.............................................
Số Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân):........................................
Số tài khoản:...............................................................................................
(Trình bày tóm tắt lý do, thời gian, nơi bị tai nạn hoặc chết)
Căn cứ quy định của pháp luật, tôi xin đề nghị được thanh toán trợ cấp
tai nạn (tiền tuất) cho
(3)
Số tiền đề nghị thanh toán là:.......................................................... đồng.
Bằng chữ...................................................................................................
Xin gửi kèm theo Đơn này: Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án
sau khi điều trị tai nạn đối với trường hợp điều trị nội trú hoặc bản sao giấy
chứng nhận thương tích; biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động
của hội đồng giám định y khoa bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên; Bản
sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử (nếu chết); Bản sao Chứng minh nhân
dân (Căn cước công dân).
Kính đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!
.... (4) .... ngày.... tháng.... năm......
NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)
(1) Gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.
(2) Trường hợp xung kích cấp xã trực tiếp viết đơn phải ghi rõ đội, tổ xung kích; trường hợp
người đại diện hợp pháp của dân quân viết đơn, phải ghi rõ quan hệ với xung kích và đội, tổ của
xung kích được hưởng chính sách.
(3) Đối tượng thụ hưởng chính sách.
(4) Địa danh.
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2. Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm
khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống
thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội.
1.1. Trình tự thực hiện
- Bước 1. Người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai
cấp xã hoặc người đại diện hợp pháp lập 01 bộ hồ sơ gửi đến Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả cấp xã.
- Bước 2. Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề
nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã lập 01 bộ hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp huyện.
- Bước 3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ
do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện lập 01 bộ hồ sơ trình Chủ tịch Ủy banh nhân dân tỉnh.
- Bước 4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ
do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Chủ tịch Ủy banh nhân dân tỉnh
quyết định trợ cấp tai nạn, bị chết cho người tham gia lực lượng xung kích.
- Bước 5. Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định trợ
cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện chi trả trợ cấp cho đối
tượng được hưởng; việc chi trả bằng hình thức chuyển khoản hoặc qua đường
bưu chính hoặc trực tiếp nhận ở Ủy ban nhân dân cấp xã.
Đối với trường hợp không đủ điều kiện, hóa đơn, giấy tờ theo quy định
hoặc không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ
sơ đề nghị, cơ quan cấp tỉnh, huyện, cấp xã phải có văn bản hướng dẫn gửi
người nộp đơn để bổ sung, hoàn thiện.
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1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp, theo đường bưu điện hoặc trực

tuyến.
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a. Thành phần hồ sơ:
* Trường hợp trợ cấp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5%
trở lên
- Trường hợp người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai
cấp xã hoặc người đại diện hợp pháp gửi hồ sơ về Ủy ban nhân dân cấp xã,
thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đề nghị trợ cấp tai nạn theo mẫu quy định tại phụ lục VII ban
hành kèm theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ;
+ Giấy ra viện;
+ Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng nhận thương tích do cơ
sở y tế nơi đã cấp cứu, điều trị;
+ Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của hội đồng giám
định y khoa Bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên;
+ Biên bản điều tra của cơ quan Công an (trường hợp bị tai nạn giao
thông).
- Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân cấp
huyện, thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Tờ trình;
+ Đơn đề nghị trợ cấp tai nạn theo mẫu quy định tại phụ lục VII ban
hành kèm theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ;
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+ Giấy ra viện;
+ Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng nhận thương tích do cơ
sở y tế nơi đã cấp cứu, điều trị;
+ Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của hội đồng giám
định y khoa Bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên;
+ Biên bản điều tra của cơ quan Công an (trường hợp bị tai nạn giao
thông).

- Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện lập hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Tờ trình;
+ Đơn đề nghị trợ cấp tai nạn theo mẫu quy định tại phụ lục VII ban
hành kèm theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ;
+ Giấy ra viện;
+ Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng nhận thương tích do cơ
sở y tế nơi đã cấp cứu, điều trị;
+ Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của hội đồng giám
định y khoa Bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên;
+ Biên bản điều tra của cơ quan Công an (trường hợp bị tai nạn giao
thông).
* Trường hợp trợ cấp tiền tuất
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- Trường hợp người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai

cấp xã hoặc người đại diện hợp pháp gửi hồ sơ về Ủy ban nhân dân cấp xã,
thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đề nghị trợ cấp tai nạn theo mẫu quy định tại phụ lục VII ban
hành kèm theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ;
+ Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng tử
hoặc trích lục khai tử;
+ Biên bản điều tra của cơ quan Công an (trường hợp bị tai nạn giao
thông).
- Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân cấp
huyện, thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Tờ trình;
+ Đơn đề nghị trợ cấp tai nạn theo mẫu quy định tại phụ lục VII ban
hành kèm theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ;
+ Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng tử
hoặc trích lục khai tử;
+ Biên bản điều tra của cơ quan Công an (trường hợp bị tai nạn giao
thông).
- Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện lập hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Tờ trình;
+ Đơn đề nghị trợ cấp tai nạn theo mẫu quy định tại phụ lục VII ban
hành kèm theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ;
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+ Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng tử
hoặc trích lục khai tử;
+ Biên bản điều tra của cơ quan Công an (trường hợp bị tai nạn giao
thông).
b. Số lượng: 01 bản giấy hoặc bản điện tử.
1.4. Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn,
hồ sơ theo quy định, cụ thể:
- 10 ngày làm việc đối với Ủy ban nhân dân cấp xã;
- 05 ngày làm việc đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- 05 ngày làm việc đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân cấp xã chi trả trợ cấp cho đối tượng được hưởng: 10
ngày làm việc làm việc.
- Đối với trường hợp không đủ điều kiện, hóa đơn, giấy tờ theo quy định
hoặc không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn
đề nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân
cấp xã phải có văn bản hướng dẫn gửi người nộp đơn để bổ sung, hoàn thiện.
1.5. Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
quyết định hỗ trợ kinh phí khám bệnh, chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho đối tượng
được hưởng;
- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.
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1.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
1.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định trợ cấp tai nạn, tiền tuất cho

đối tượng được trợ cấp.
1.8. Phí, lệ phí: không
1.9. Tên mẫu đơn, tờ khai:
Đơn đề nghị trợ cấp tai nạn, tiền tuất theo mẫu quy định tại phụ lục VII
ban hành kèm theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính
phủ.
1.10. Điều kiện thực hiện TTHC: có
- Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã bị tai nạn, bị chết
trong thời gian thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tham gia huấn
luyện, diễn tập phòng chống thiên tai và các nhiệm vụ khác theo sự điều động
của cấp có thẩm quyền trợ cấp theo quy định tại khoản 3, Điều 35, Nghị định số
66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ;
- Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã bị tai nạn, bị chết
do cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân, sử dụng các chất kích thích, chất
ma túy, chất gây nghiện thì không được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại
khoản 3, Điều 35, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ.
1.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Khoản 3, Điều 35, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng,chống thiên tai;
- Luật đề điều;
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- Quyết định số 3461/QĐ-BNN-VP ngày 04/8/2021 của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành mới ban
hành, thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực phòng, chông thiên tai thuộc
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
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Phụ lục VII
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRỢ CẤP TAI NẠN, TIỀN TUẤT

(Kèm theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính
phủ)
_____________

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Trợ cấp tai nạn, tiền tuất
____________

Kính gửi: ..................(1) ......................
Họ và tên người đề nghị:........................................... (2)...........................
Địa chỉ thường trú:.................. Số điện thoại:.............................................
Số Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân):........................................
Số tài khoản:..............................................................................................
(Trình bày tóm tắt lý do, thời gian, nơi bị tai nạn hoặc chết)
Căn cứ quy định của pháp luật, tôi xin đề nghị được thanh toán trợ cấp
tai nạn (tiền tuất) cho
(3)
Số tiền đề nghị thanh toán là:........................................................... đồng.
Bằng chữ....................................................................................................
Xin gửi kèm theo Đơn này: Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án
sau khi điều trị tai nạn đối với trường hợp điều trị nội trú hoặc bản sao giấy
chứng nhận thương tích; biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động
của hội đồng giám định y khoa bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên; Bản
sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử (nếu chết); Bản sao Chứng minh nhân
dân (Căn cước công dân).
Kính đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!
.... (4) .... ngày.... tháng.... năm......
NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)
(1) Gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.
(2) Trường hợp xung kích cấp xã trực tiếp viết đơn phải ghi rõ đội, tổ xung kích; trường hợp
người đại diện hợp pháp của dân quân viết đơn, phải ghi rõ quan hệ với xung kích và đội, tổ của
xung kích được hưởng chính sách.
(3) Đối tượng thụ hưởng chính sách.
(4) Địa danh.
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH
Số:

1697

/QĐ-UBND
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hoà Bình, ngày 11

tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới,
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh Du lịch, lĩnh vực
Nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá,
Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình
––––––––––––
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày
07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị
định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ
tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL; Quyết định số 2225/QĐBVHTTDL ngày 02/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về
việc công bố thủ tục hành chính) mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa
đổi, bổ sung trong lĩnh Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn
hoá, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 2224/QĐ-BVHTTDL ngày
02/8/2021của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ
tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi
chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình
135/TTr-SVHTTDL ngày 10/8/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính ban
hành mới trong lĩnh vực Du lịch, lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn (02 thủ tục cấp
tỉnh); thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch (08 thủ tục cấp
tỉnh) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa
Bình.
(Có phụ lục chi tiết kèm theo)
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Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính tại Quyết định
này được công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ
“csdl.dichvucong.gov.vn”; Trang Thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh,
chuyên mục “Văn bản/Quyết định” tại địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn;
Trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (taij địa chỉ:
http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn).
Điều 2. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện
tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kể từ ngày ký.
- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên
quan, căn cứ thủ tục hành chính tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình
nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của
cấp tỉnh, cấp huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Thời gian
trước 25/8/2021.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải đầy đủ
nội dung cụ thể của thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này trên Cổng
Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở, Ngành liên quan và
niêm yết, công khai việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm
quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn
hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh
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Phụ lục I.
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Kèm theo Quyết định số
/QĐ-UBND ngày tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A. TTHC BAN HÀNH MỚI (Có hiệu lực đến hết ngày 31/01/2022).
Số
TT
I

1

Tên thủ tục hành chính

Thời
hạn giải
quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

LĨNH VỰC DU LỊCH

Trung tâm
Hỗ trợ hướng dẫn viên du
Phục
vụ
lịch bị ảnh hưởng bởi đại 04 ngày Hành
dịch COVID-19
làm việc chính công
1.010087.000.00.00.H28
tỉnh Hòa
Bình

Không quy
định

- Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm
2012. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2013.
- Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm
2019. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu
lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
- Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính
phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng
lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của
Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính
sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó
khăn do đại dịch COVID-19.
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II

1

LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN
Trung tâm
Hỗ trợ viên chức hoạt
Phục
vụ
động nghệ thuật gặp khó
Hành
Không
khăn do đại dịch Covid- 05 ngày
chính
công
định
làm việc
19
tỉnh Hòa
1.010088.000.00.00.H28
Bình

- Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính
phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng
lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
quy
- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng
Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ
người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại
dịch covid-19.

B. TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG: Có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
(Sửa đổi, bổ sung 08 TTHC cấp tỉnh lĩnh vực Du lịch công bố tại Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 22/02/2021của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)
Số
TT

1

Tên thủ tục hành chính

Thời
hạn giải
quyết

Thủ tục cấp giấy phép
kinh doanh dịch vụ lữ 10 ngày
hành nội địa
làm việc
2.001628.000.00.00.H28

Địa điểm
thực hiện
Trung tâm
Phục vụ Hành
chính công
tỉnh Hòa Bình

Phí, lệ phí
(nếu có)

1.500.000 đ

Tên VBQPPL quy định nội
dung sửa đổi, bổ sung
TTHC

Căn cứ pháp lý

Thông tư số 47/2021/TT-BTC
ngày 24 tháng 6 năm 2021 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy
định mức thu một số khoản phí,
lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó
khăn cho đối tượng chịu ảnh
hưởng bởi dịch Covid-19. Có
hiệu lực từ ngày 01 tháng 7
năm 2021 đến hết ngày 31
tháng 12 năm 2021.

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14
ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có
hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm
2018.
-Thông
tư
số
06/2017/TTBVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm
2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch quy định chi tiết một
số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực
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2

Thủ tục cấp lại giấy
Trung tâm
phép kinh doanh dịch vụ 05 ngày Phục vụ Hành
lữ hành nội địa
làm việc
chính công
2.001616.000.00.00.H28
tỉnh Hòa Bình

750.000 đ

3

Thủ tục cấp đổi giấy
Trung tâm
phép kinh doanh dịch vụ
lữ
hành
nội
địa 05 ngày Phục vụ Hành
chính công
2.001622.000.00.00.H28 làm việc
tỉnh Hòa Bình

1.000.000 đ

4

Trung tâm
Thủ tục cấp thẻ hướng
10
ngày
Phục
vụ Hành
dẫn viên du lịch tại điểm
chính công
1.001440.000.00.00.H28 làm việc
tỉnh Hòa Bình

100.000 đ

5

Trung tâm
Thủ tục cấp thẻ hướng
15 ngày Phục vụ Hành
dẫn viên du lịch quốc tế
chính công
1.004628.000.00.00.H28 làm việc
tỉnh Hòa Bình

325.000đ

6

Thủ tục cấp thẻ hướng
Trung tâm
15 ngày
dẫn viên du lịch nội địa
Phục vụ Hành
1.004623.000.00.00.H28 làm việc
chính công

325.000đ
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từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.
-Thông tư số 33/2018/TT-BTC
ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy định
mức thu, chế độ thu, nộp và quản
lý phí thẩm định cấp Giấy phép
kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc
tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ
lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp
thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí
cấp Giấy phép đặt chi nhánh, văn
phòng đại diện doanh nghiệp du
lịch nước ngoài tại Việt Nam. Có
hiệu lực từ ngày 14 tháng 5 năm
2018.

Thông tư số 47/2021/TTBTC ngày 24 tháng 6 năm
2021 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định mức thu một
số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ
trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối
tượng chịu ảnh hưởng bởi
dịch Covid-19. Có hiệu lực
từ ngày 01 tháng 7 năm 2021
đến hết ngày 31 tháng 12
-Thông tư số 13/2019/TTnăm 2021.
BVHTTDL ngày 25 tháng 11
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi
bổ sung một số điều của Thông tư
số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày
15 tháng 12 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch quy định chi tiết một số
điều của Luật Du lịch. Có hiệu
lực từ ngày 20 tháng 01 năm
2020.
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7

8

Thủ tục cấp đổi thẻ
hướng dẫn viên du lịch
Trung tâm
quốc tế, thẻ hướng dẫn 10 ngày Phục vụ Hành
325.000đ
viên du lịch nội địa
làm việc
chính công
1.001432.000.00.00.H28
tỉnh Hòa Bình
325.000
đồng/thẻ
hướng dẫn
viên du lịch
quốc tế hoặc
thẻ hướng
Trung tâm
Thủ tục cấp lại thẻ
10 ngày Phục vụ Hành dẫn viên du
hướng dẫn viên du lịch
chính công lịch nội địa
1.004614.000.00.00.H28 làm việc
100.000
tỉnh Hòa Bình đồng/thẻ
hướng dẫn
viên du lịch
tại điểm

Thông tư số 47/2021/TTBTC ngày 24 tháng 6 năm
2021 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định mức thu một
số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ
trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối
tượng chịu ảnh hưởng bởi
dịch Covid-19. Có hiệu lực
từ ngày 01 tháng 7 năm 2021
đến hết ngày 31 tháng 12
năm 2021.
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Phần II.
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC
THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ
DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH
–––––––––
A. TTHC MỚI BAN HÀNH CẤP TỈNH
1. Thủ tục Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch
COVID-19
* Trình tự thực hiện:
1. Hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đề nghị đến Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi cấp thẻ cho hướng dẫn viên du lịch. Thời
hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.
2. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ, cơ
quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định, lập danh sách đề nghị hỗ trợ
trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
3. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ của cơ quan
chuyên môn về du lịch cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết
định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ
trợ. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng
văn bản và nêu rõ lý do.
* Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung
tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Giấy Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng
Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
(2) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu
của một trong các giấy tờ sau đây:
a) 01 bản hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ
hành có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến
thời điểm nộp hồ sơ;
b) 01 bản hợp đồng lao động với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng
dẫn du lịch có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020
đến thời điểm nộp hồ sơ;
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c) Thẻ hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch
được thành lập theo đúng quy định của pháp luật còn thời hạn sử dụng đến
thời điểm nộp hồ sơ.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết: 04 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định phê duyệt danh sách và kinh
phí hỗ trợ. Mức hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người.
* Phí, lệ phí: không.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Giấy Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết
định số 23/2021/QĐ-TTg 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của
Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ
người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID19.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
(1) Có thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Luật Du lịch còn thời
hạn sử dụng đến thời điểm nộp hồ sơ.
(2) Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành
hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của
tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch.
(3) Hướng dẫn viên du lịch chưa được hưởng chính sách hỗ trợ quy định
tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và chính sách hỗ trợ tại địa phương năm
2021.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012. Có
hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2013.
- Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019. Có
hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực
từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
- Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về
một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó
khăn do đại dịch COVID-19.
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- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ
tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người
lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;
- Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 02/8/2021 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong
lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao
và Du lịch./.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
(Dành cho hướng dẫn viên du lịch)
Kính gửi: ------------(1)-------------------

I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
1. Họ và tên: …………………. Ngày, tháng, năm sinh: ……/……/…….
2. Dân tộc: …………………………… Giới tính: ……………………….
3. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số: …………..
Ngày cấp: ……/……./……………… Nơi cấp: …………………………..
4. Thẻ hướng dẫn viên du lịch: Số ……………………. Giá trị đến (2): …
Là hướng dẫn viên du lịch tại (3) …………………………………………
5. Mã số thuế cá nhân (nếu có): …………………………………………..
6. Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………….
Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………
II. THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM HIỆN NAY
Hiện nay, tôi bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày
…./ ……/2021 đến ngày ……../……/2021.
Tôi chưa hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại Quyết định
số ......../2021/QĐ- TTg ngày ....... tháng ….. năm 2021 của Thủ tướng Chính
phủ quy định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn
do đại dịch COVID-19, tôi đề nghị ………………………… xem xét, giải
quyết hỗ trợ theo quy định.
Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức:
- Tài khoản (Tên tài khoản: … . Số tài khoản: ……... Ngân hàng:………)
- Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở)
- Trực tiếp
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Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ
chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
QUẢN LÝ KHU DU LỊCH, ĐIỂM DU
LỊCH

....ngày …. tháng .... năm
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

(nếu có) (4)

Ghi chú:
(1): Sở Du lịch / Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch / Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
(2): Giá trị thẻ còn hạn đến thời điểm nộp hồ sơ
(3): Tên của khu du lịch, điểm du lịch (Áp dụng đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm)
(4): Xác nhận của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch (Áp dụng đối với hướng
dẫn viên du lịch tại điểm)
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2. Thủ tục hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại
dịch Covid-19
* Trình tự thực hiện:
Đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật (bao gồm cả
đơn vị trực thuộc cơ quan trung ương) lập Danh sách viên chức hoạt động nghệ
thuật bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 28 Quyết định số 23/2021/QĐTTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ gửi tới Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch.
Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.
* Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
Danh sách viên chức hoạt động nghệ thuật bảo đảm điều kiện theo quy
định tại Điều 28 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ
tướng Chính phủ (Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số
23/2021/QĐ-TTg).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết:
- Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách theo đề nghị
của đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật, cơ quan
chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh tổng hợp, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh.
- Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách của cơ quan
chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết
định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ
trợ. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng
văn bản và nêu rõ lý do.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định phê duyệt danh sách và
kinh phí hỗ trợ.
Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người.
Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người lao động
* Phí, lệ phí: Không quy định.
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* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Danh sách viên chức hoạt động nghệ thuật đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 09 tại
Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021
của Thủ tướng Chính phủ)
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng
IV.
- Làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn
nghệ thuật (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải tạm
dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021
đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về
một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó
khăn do đại dịch COVID-19.
- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính
phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và
người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19;
- Quyết định số 2224/QĐ-BVHTTDL ngày 02/8/2021 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong
lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn
hoá, Thể thao và Du lịch.
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Mẫu số 09: Danh sách viên chức hoạt động nghệ thuật đề nghị hỗ trợ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
TÊN ĐƠN VỊ
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------Số: ……………
V/v đề nghị hỗ trợ viên chức hoạt động
Nghệ thuật gặp khó khăn do
đại dịch COVID-19
Kính gửi:……………………………..(1)……………………….
1.

Tên đơn vị:……………………………………………………………………

2.

Mã số thuế:……………………………………………………………………

3.

Loại hình đơn vị:……………………………………………………….……..

4.

Quyết định thành lập:…………………………………………………………

5. Địa chỉ liên hệ/Điện thoại/Fax/Email………………………………………...
DANH SÁCH VIÊN CHỨC HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Số
Số tài
Ngày,
Chức
Ngân
Thời
gian
CMND/
khoản
tháng,
danh
Mã
hàng
dừng hoạt nhận
CCCD/
năm
nghề số BHXH động (từ
mở tài
Hộ
lương
Họ
sinh
nghiệp
khoản
ngày/tháng/
TT
chiếu
(nếu có)
và tên
năm đến
ngày/tháng/
Na
năm)
Nữ

Chữ ký

m

1
2
…

Nơi nhận:
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thể
thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch;
- Lưu: ....

……, ngày…… tháng…… năm……
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên và đóng dấu)
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B. TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CẤP TỈNH
1. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
* Trình tự thực hiện:

- Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
nộp hồ sơ đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh nơi doanh nghiệp có
trụ sở;
- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội
địa cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ
lý do.
* Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm
phục vụ hành chính công tỉnh.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (Mẫu số
04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15
tháng 12 năm 2017);
(2) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
(3) Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;
(4) Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ
lữ hành;
(5) Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về
lữ hành của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành; hoặc bản sao có chứng
thực bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác và bản sao có chứng
thực chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa. Văn bằng do cơ sở đào tạo
nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành
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nội địa.
* Phí, lệ phí: 1.500.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày
24/6/2021 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021).*
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ
lữ hành nội địa (Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TTBVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
(1) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
(2) Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng thương mại,
ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động
tại Việt Nam: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng;
(3) Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở
lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên
ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.
- Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người giữ một trong các
chức danh sau: chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch
công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc;
trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.
- Chuyên ngành về lữ hành được thể hiện trên bằng tốt nghiệp của một trong
các ngành, nghề, chuyên ngành sau đây:
a, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; b, Quản trị lữ hành;
c, Điều hành tour du lịch; d, Marketing du lịch;
đ, Du lịch;
e, Du lịch lữ hành;
g, Quản lý và kinh doanh du lịch.
h) Quản trị du lịch MICE;
i) Đại lý lữ hành;
k) Hướng dẫn du lịch;
l) Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ
hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở giáo dục ở Việt Nam đào tạo vả cấp bằng tốt
nghiệp trước thời điểm Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL có hiệu lực (ngày 01
tháng 02 năm 2018);
m) Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ
hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và cấp bằng tốt
nghiệp.
Trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện các ngành, nghề, chuyên ngành
quy định tại điểm l và điểm m thì bổ sung bảng điểm tốt nghiệp hoặc phụ lục văn
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bằng thể hiện ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các cụm từ “du
lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch”.
* Căn cứ pháp lý của TTHC*:
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ
ngày 01 tháng 01 năm 2018.
- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm
2018.
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du
lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.
- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư
số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ
ngày 20 tháng 01 năm 2020.
- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy
phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội
địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập
văn phòng đại diện Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước
ngoài.
- Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối
tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2021
đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021*.
- Quyết định số 2225/QĐ-BVHTTDL ngày 02/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung
trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao
và Du lịch.
* Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung
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TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........, ngày....tháng.....năm......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH NỘI ĐỊA
Kính gửi: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố...
1. Tên doanh nghiệp (chữ in hoa):.................................................................
Tên giao dịch:.................................................................................................
Tên viết tắt:.....................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính :..................................................................................
Điện thoại :...............................…- Fax :........................................................
Website :..................................... - Email :......................................................
3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:.......................
............................................................................ Giới tính :..............
Chức danh:............................................................................................
Sinh ngày :....../…../…..Dân tộc :....... Quốc tịch :..............................
Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân /Hộ chiếu số cấp
ngày: …../….../…..Nơi cấp : ....................................................
Email: ................................................. Điện thoại: ........................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :..................................................................
Chỗ ở hiện tại :................................................................................................
4. Tên, địa chỉ chi nhánh (nếu có): ................................................................
5. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện (nếu có):...................................................
.........................................................................
6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư số.................cấp ngày ..../...../.... Nơi cấp: ..................................
7. Tài khoản ký quỹ số…………tại ngân hàng……………………..........
Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Sở Du lịch/Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ
lữ hành nội địa cho doanh nghiệp.
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của
nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.
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NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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2. Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
* Trình tự thực hiện:

- Doanh nghiệp gửi đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành
nội địa đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trong trường hợp giấy phép kinh
doanh dịch vụ lữ hành bị mất hoặc bị hư hỏng;
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của doanh
nghiệp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp lại giấy phép kinh doanh
dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng
văn bản và nêu rõ lý do.
* Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm
phục vụ hành chính công tỉnh.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (Mẫu số
05 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15
tháng 12 năm 2017).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.
* Phí, lệ phí: 750.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày
24/6/2021 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021).*
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh
dịch vụ lữ hành nội địa (Mẫu số 05 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư
số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
(1) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
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(2) Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng thương mại, ngân
hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại
Việt Nam: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng;
(3) Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở
lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành
khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.
- Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người giữ một trong các chức danh
sau: chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ
doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận
kinh doanh dịch vụ lữ hành.
- Chuyên ngành về lữ hành được thể hiện trên bằng tốt nghiệp của một trong
các ngành, nghề, chuyên ngành sau đây:
a) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;
b) Quản trị lữ hành;
c) Điều hành tour du lịch;
d) Marketing du lịch; đ) Du lịch;
e) Du lịch lữ hành;
g) Quản lý và kinh doanh du lịch.
h) Quản trị du lịch MICE;
i) Đại lý lữ hành;
k) Hướng dẫn du lịch;
l) Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ
hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở giáo dục ở Việt Nam đào tạo vả cấp bằng tốt
nghiệp trước thời điểm Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL có hiệu lực (ngày 01
tháng 02 năm 2018);
m) Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ
hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và cấp bằng tốt
nghiệp.
Trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện các ngành, nghề, chuyên ngành
quy định tại điểm l và điểm m thì bổ sung bảng điểm tốt nghiệp hoặc phụ lục văn
bằng thể hiện ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các cụm từ “du
lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch”.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:*
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ
ngày 01 tháng 01 năm 2018.
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- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm
2018.
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du
lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.
- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư
số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ
ngày 20 tháng 1 năm 2020.

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh
doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí
thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng
đại diện Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.
- Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy
định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng
chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến hết
ngày 31 tháng 12 năm 2021*.
- Quyết định số 2225/QĐ-BVHTTDL ngày 02/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong
lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du
lịch.
* Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........, ngày....tháng.....năm......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH NỘI ĐỊA
Kính gửi: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố... 1.
Tên doanh nghiệp (chữ in hoa):.................................................................
Tên giao dịch:..................................................................................................
Tên viết tắt:......................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính :...................................................................................
..............................................................................................................…......
Điện thoại :............................……- Fax :.......................................................
Website :................................ - Email :...........................................................
3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:………………
........................................ Giới tính :............................….
Chức danh:.......................................................................................................
Sinh ngày :......./…..../....Dân tộc :......... Quốc tịch :......................................
GiấyChứng
minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân /Hộ chiếu số:
.............cấp ngày: …../….../…..Nơi cấp : ....................................................
Email: .................................................. Điện thoại: .......................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :............................................................
Chỗ ở hiện tại :...............................................................................................
.......................................................................................................................
......... 4. Tên, địa chỉ chi nhánh (nếu
có):..................................................................
5. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện (nếu có):..................................................

6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư số.................cấp ngày ..../...../.... nơi cấp: .....................................
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7. Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa số ............................do Sở Du
lịch/Sở Văn hóa, Thể thao
ngày...........tháng.........năm............

và

Du

lịch

tỉnh/thành

phố

cấp

8. Tài khoản ký quỹ số…………tại ngân hàng………..
9. Lý do đề nghị cấp lại giấy phép:...........................................................
................................................................................................................................
Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp.
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ
sơ đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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3. Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
* Trình tự thực hiện:
- Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ
lữ hành nội địa đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trong trường
hợp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ,
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp đổi giấy phép kinh
doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo
bằng văn bản và nêu rõ lý do.
* Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
(Mẫu số 05 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TTBVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017);
(2) Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa của doanh nghiệp;
(3) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.
* Phí, lệ phí: 1.000.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 47/2021/TT-BTC
ngày 24/6/2021 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021).*
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (Mẫu số 05
Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng
12 năm 2017).
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* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
(1) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về
doanh nghiệp;
(2) Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng thương mại,
ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt
động tại Việt Nam: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng;
(3) Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp
trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên
chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.
- Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người giữ một trong các chức
danh sau: chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty;
chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ
phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.

- Chuyên ngành về lữ hành được thể hiện trên bằng tốt nghiệp của một
trong các ngành, nghề, chuyên ngành sau đây:
a) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;
b) Quản trị lữ hành;
c) Điều hành tour du lịch;
d) Marketing
du lịch; đ) Du
lịch;
e) Du lịch lữ hành;
g) Quản lý và kinh doanh du lịch.
h) Quản trị du lịch MICE;
i) Đại lý lữ hành;
k) Hướng dẫn du lịch;
l) Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du
lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở giáo dục ở Việt Nam đào tạo
vả cấp bằng tốt nghiệp trước thời điểm Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL
có hiệu lực (ngày 01 tháng 02 năm 2018);
m) Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du
lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và
cấp bằng tốt nghiệp.
Trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện các ngành, nghề, chuyên ngành quy
định tại điểm l và điểm m thì bổ sung bảng điểm tốt nghiệp hoặc phụ lục văn
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bằng thể hiện ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các cụm từ “du lịch”,
“lữ hành”, “hướng dẫn du lịch”.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:*
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu
lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01
tháng 01 năm 2018.
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của
Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.
- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều của
Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của
Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 1 năm 2020.
- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm
định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh
doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch;
lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện Việt Nam của doanh
nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.
- Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy
định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng
chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến hết
ngày 31 tháng 12 năm 2021*.
- Quyết định số 2225/QĐ-BVHTTDL ngày 02/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong
lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du
lịch.
* Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung
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TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........, ngày....tháng.....năm......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH NỘI ĐỊA
Kính gửi: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành
phố... 1. Tên doanh nghiệp (chữ in hoa):.....................................................

Tên giao dịch:..................................................................................................
Tên viết tắt:......................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính :...................................................................................
..............................................................................................................…......
Điện thoại :............................……- Fax :.......................................................
Website :................................ - Email :...........................................................
3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:………………
........................................ Giới tính :............................….
Chức danh:.......................................................................................................
Sinh ngày :......./…..../....Dân tộc :......... Quốc tịch :......................................
Giấy Chứng minh
nhân dân/Thẻ
căn cước công
dân/Hộchiếu số:................cấp ngày: …../….../…..Nơi cấp :
.........................
Email: .................................................. Điện thoại: .................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :..................................................................
.................................................................................................................
Chỗ ở hiện
tại:................................................................................................................................ 4.
Tên, địa chỉ chi nhánh (nếu có):.......................................................
................................................................................................................................
5. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện (nếu có):..................................................
.......................................
6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu
tư số.................cấp ngày ..../...../.... nơi cấp: .................................................
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7. Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa số ..........................................do Sở Du
lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố
cấp
ngày...........tháng.........năm............
8. Tài khoản ký quỹ số…………tại ngân hàng……………………..........
9. Lý do đề nghị cấp đổi giấy phép:...........................................................
Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ
hành nội địa cho doanh nghiệp.
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội
dung hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành./.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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4. Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm
* Trình tự thực hiện:
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch định kỳ hằng năm công bố kế hoạch tổ
chức kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm;
- Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm nộp hồ sơ đến
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức kiểm tra và cấp thẻ hướng dẫn
viên du lịch tại điểm đối với người đã đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ trong
thời hạn 10 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra.
* Cách thức thực hiện:
Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm phục vụ hành
chính công tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm (Mẫu số 11 Phụ
lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng
12 năm 2017, được thay thế bằng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số
13/2019/TT- BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019);
(2) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;
(3) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm
quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
(4) 02 ảnh chân dung màu cỡ 3 cm x 4 cm.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.
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* Phí, lệ phí*: 100.000 đồng/thẻ (Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày
24/6/2021 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021).
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm (Mẫu số 11 Phụ lục II
ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm
2017, được thay thế bằng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số
13/2019/TT- BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
(1) Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;
(2) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
(3) Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy;
(4) Đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm do Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.
* Căn cứ pháp lý của TTHC*:
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực
từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của
Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.
- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật
Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 01 năm 2020.
- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm
định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh
dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí
cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện Việt Nam của doanh nghiệp kinh
doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.
- Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn
cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng
7 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021*.
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- Quyết định số 2225/QĐ-BVHTTDL ngày 02/8/2021 của Bộ trưởng Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi,
bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn
hoá, Thể thao và Du lịch.
* Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………, ngày.…tháng … năm ......
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm
Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố.....

- Họ và tên (chữ in hoa): .........................................................................................
Nam
- Ngày sinh: ............./................./............... - Giới tính:
- Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân: ...........................................
- Nơi cấp:.................................................... - Ngày cấp: .......................................
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:............................................................................
- Địa chỉ liên lạc: ......................................................................................................
- Điện thoại: ............................................. - Email:..............................................
Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch tỉnh/thành phố thẩm định và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm
cho tôi.
Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của
nội dung hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch./.
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ
(Ký và ghi rõ họ tên)
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5. Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
* Trình tự thực hiện:
- Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế nộp hồ sơ đến
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế cho người đề
nghị; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
* Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung
tâm
phục vụ hành chính công tỉnh.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế (Mẫu số 11 Phụ
lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng
12 năm 2017, được thay thế bằng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số
13/2019/TT- BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019);
(2) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;
(3) Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành
hướng dẫn du lịch; hoặc bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng trở
lên chuyên ngành khác và bản sao có chứng thực chứng chỉ nghiệp vụ hướng
dẫn du lịch quốc tế;
(4) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm
quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
(5) Giấy tờ chứng minh điều kiện về trình độ
ngoại ngữ: Bản sao có chứng thực một trong các
giấy tờ sau :
- Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành ngoại ngữ;
- Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên theo chương trình đào tạo bằng tiếng
nước ngoài;
- Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ở nước ngoài theo chương trình
đào tạo bằng ngôn ngữ chính thức của nước sở tại. Trường hợp được đào tạo
bằng ngôn ngữ khác với ngôn ngữ chính thức của nước sở tại, cần bổ sung
giấy tờ chứng minh ngôn ngữ được sử dụng để đào tạo;
- Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6
bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ đạt mức yêu cầu theo
quy định tại Phụ lục I Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL (được thay
thế bằng Phụ lục I
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Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL) còn thời hạn, do tổ chức, cơ quan có
thẩm quyền cấp.
Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp
phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội.
(6) 02 ảnh chân dung màu cỡ 3 cm x 4 cm.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
* Phí, lệ phí*: 325.000 đồng/thẻ ((Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày
24/6/2021 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021).
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế (Mẫu số 11 Phụ lục II ban
hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017,
được thay thế bằng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TTBVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
(1) Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;
(2) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
(3) Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy;
(4) Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch;
trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ
nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế;
(5) Sử dụng thành thạo ngoại ngữ đăng ký hành nghề: đáp ứng một
trong các tiêu chuẩn sau:
- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành ngoại ngữ;
- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên theo chương trình đào tạo bằng
tiếng nước ngoài;
- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ở nước ngoài theo chương trình
đào tạo bằng ngôn ngữ chính thức của nước sở tại. Trường hợp được đào
tạo bằng ngôn
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ngữ khác với ngôn ngữ chính thức của nước sở tại, cần bổ sung giấy tờ chứng
minh ngôn ngữ được sử dụng để đào tạo;
- Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6
bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ đạt mức yêu cầu theo
quy định tại Phụ lục I Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL (được thay thế
bằng Phụ lục I Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL) còn thời hạn, do tổ chức,
cơ quan có thẩm quyền cấp.
* Căn cứ pháp lý của TTHC*:
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực
từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của
Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.
- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều của
Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của
Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 1 năm 2020.

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm
định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh
doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch;
lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện Việt Nam của doanh
nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.
- Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn
cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng
7 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021*.
- Quyết định số 2225/QĐ-BVHTTDL ngày 02/8/2021 của Bộ trưởng Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi,
bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn
hoá, Thể thao và Du lịch.
* Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung

CÔNG BÁO/Số 57 + 58/Ngày 30-09-2021

115

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………, ngày.…tháng … năm ......
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố.....

- Họ và tên (chữ in hoa): .........................................................................................
Nam
- Ngày sinh: ............./................./............... - Giới tính:
- Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân: ...........................................
- Nơi cấp:.................................................... - Ngày cấp: .......................................
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:............................................................................
- Trình độ ngoại ngữ:.................................................................................................
- Địa chỉ liên lạc: ......................................................................................................
- Điện thoại: ............................................. - Email:..............................................
Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch tỉnh/thành
phố thẩm định và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
cho tôi.
Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của
nội dung hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch./.
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ
(Ký và ghi rõ họ tên)
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6. Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
* Trình tự thực hiện:
- Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa nộp hồ sơ đến
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa cho người đề
nghị; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
*Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung
tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa (Mẫu số 11 Phụ
lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15
tháng 12 năm 2017, được thay thế bằng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông
tư số 13/2019/TT- BVHTTDL ngày 25/11/2019);
(2) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;
(3) Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên
ngành hướng dẫn du lịch; hoặc bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung
cấp trở lên chuyên ngành khác và bản sao có chứng thực chứng chỉ nghiệp
vụ hướng dẫn du lịch nội địa;
(4) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm
quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
(5) 02 ảnh chân dung màu cỡ 3 cm x 4 cm.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa.
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* Phí, lệ phí*: 325.000 đồng/thẻ (Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày
24/6/2021 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021).
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa (Mẫu số 11 Phụ lục II ban
hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017,
được thay thế bằng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TTBVHTTDL ngày 25/11/2019).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
(1) Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;
(2) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
(3) Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy;
(4) Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch;
trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng
chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa.
* Căn cứ pháp lý của TTHC*:
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu
lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số
điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.
- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số
điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số
điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 01 năm 2020.
Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm
định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh
doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du
lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện Việt Nam của
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.
- Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ
khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Có hiệu lực từ
ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021*.
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- Quyết định số 2225/QĐ-BVHTTDL ngày 02/8/2021 của Bộ trưởng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc công bố thủ tục hành chính được
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý
của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
* Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………, ngày.…tháng … năm ......
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố.....

- Họ và tên (chữ in hoa): .........................................................................................
Nam
- Ngày sinh: ............./................./............... - Giới tính:
- Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân: ...........................................
- Nơi cấp:.................................................... - Ngày cấp: .......................................
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:..........
- Địa chỉ liên lạc: ......................................................................................................
- Điện thoại: ............................................. - Email:..............................................
Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch tỉnh/thành
phố thẩm định và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
cho tôi.
Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của
nội dung hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch./.
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ
(Ký và ghi rõ họ tên)
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7. Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn
viên du lịch nội địa
* Trình tự thực hiện:
- Hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa nộp hồ sơ đến
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh khi thẻ hết hạn sử dụng;
- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch có trách nhiệm cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch cho người đề
nghị; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
* Cách thức thực hiện:
Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm phục vụ hành chính
công tỉnh.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch (Mẫu số 12 Phụ lục II ban
hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017,
được thay thế bằng Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TTBVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019) ;
(2) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;
(3) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền
cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
(4) 02 ảnh chân dung màu cỡ 3 cm x 4 cm;
(5) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đã qua khóa cập nhật kiến thức
cho hướng dẫn viên du lịch do Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn
hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch cấp;
(6) Thẻ hướng dẫn viên du lịch đã được cấp.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
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* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế/Thẻ
hướng dẫn viên du lịch nội địa.
* Phí, lệ phí*: 325.000 đồng/thẻ (Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021
có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021).
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch (Mẫu số 12 Phụ lục II ban hành kèm
theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017, được thay thế
bằng Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng
11 năm 2019) .
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Bảo đảm duy trì các điều kiện cấp thẻ:

(1) Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;
(2) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
(3) Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy;
(4) Hướng dẫn viên du lịch nội địa tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành
hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải
có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa. Hướng dẫn viên du lịch quốc tế
tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp
cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du
lịch quốc tế;
(5) Sử dụng thành thạo ngoại ngữ đăng ký hành nghề (đối với hướng dẫn viên
du lịch quốc tế): đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:
- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành ngoại ngữ;
- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên theo chương trình đào tạo bằng tiếng
nước ngoài;
- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ở nước ngoài theo chương trình đào tạo
bằng ngôn ngữ chính thức của nước sở tại. Trường hợp được đào tạo bằng ngôn
ngữ khác với ngôn ngữ chính thức của nước sở tại, cần bổ sung giấy tờ chứng
minh ngôn ngữ được sử dụng để đào tạo;
- Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc
dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ đạt mức yêu cầu theo quy định
tại Phụ lục I Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL (được thay thế bằng Phụ lục I
Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL) còn thời hạn, do tổ chức, cơ quan có thẩm
quyền cấp.
* Căn cứ pháp lý của TTHC*:
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- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ
ngày 01 tháng 01 năm 2018.
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du
lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.
- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy
phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành
nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi
nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. Có hiệu
lực từ ngày 14 tháng 5 năm 2018.
- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư
số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu
lực từ ngày 20 tháng 01 năm 2020.
- Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối
tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm
2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021*.
- Quyết định số 2225/QĐ-BVHTTDL ngày 02/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung
trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao
và Du lịch.
* Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………, ngày.…tháng … năm ......
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch........(2).........
Kính gửi: Sở Du lịch/Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch/Sở
Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.............

- Họ và tên (chữ in hoa): .........................................................................................
Nam
- Ngày sinh: ............./................./................. - Giới tính:
- Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân: ...........................................
- Nơi cấp: ................................
- Ngày cấp: ......................................
- Địa chỉ liên lạc: ......................................................................................................
- Điện thoại: ................................................. Email: ..............................................
- Đã được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch:
+ Loại:
Nội địa
Quốc tế
điểm
+ Số thẻ: ...................
- Nơi cấp: .................... - Ngày cấp: ...../...../......
- Lý do đề nghị cấp đổi/cấp lại thẻ: .......................................................................
................................................................................................................................
Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch tỉnh/thành phố........
thẩm định và cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch .....(2). .....cho tôi.
Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội
dung hồ sơ đề nghị cấp đổi/cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch./.
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ
(Ký và ghi rõ họ tên)
Hướng dẫn ghi:
(1) Quốc tế hoặc nội địa.
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8. Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch
* Trình tự thực hiện:

- Hướng dẫn viên du lịch nộp hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên
du lịch đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trong trường hợp thẻ bị
mất, bị hư hỏng hoặc thay đổi thông tin trên thẻ;
- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch
cho người đề nghị; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý
do.
* Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm
phục vụ hành chính công tỉnh.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch (Mẫu số 12 Phụ lục
II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12
năm 2017, được thay thế bằng Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số
13/2019/TT- BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019) ;
(2) 02 ảnh chân dung màu cỡ 3 cm x 4 cm;
(3) Bản sao có chứng thực giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi
trong trường hợp cấp lại thẻ do thay đổi thông tin trên thẻ hướng dẫn viên du
lịch.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc
tế/Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa/Thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.
* Phí, lệ phí*:
- 325.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế hoặc thẻ hướng dẫn
viên du lịch nội địa (Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 có hiệu
lực kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021).
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- 100.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm (Thông tư số
47/2021/TT- BTC ngày 24/6/2021 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021 đến hết
ngày 31/12/2021).
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch (Mẫu số 12 Phụ lục II ban hành
kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017, được
thay thế bằng Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày
25 tháng 11 năm 2019).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Bảo đảm duy trì các điều kiện cấp thẻ:

(1) Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;
(2) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
(3) Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy;
(4) Hướng dẫn viên du lịch nội địa tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành
hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải
có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa. Hướng dẫn viên du lịch quốc tế tốt
nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp cao
đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc
tế. Hướng dẫn viên du lịch tại điểm đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
tại điểm do Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể
thao và Du lịch tổ chức.
(5) Sử dụng thành thạo ngoại ngữ đăng ký hành nghề (đối với hướng dẫn viên
du lịch quốc tế): đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:
- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành ngoại ngữ;
- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên theo chương trình đào tạo bằng tiếng nước
ngoài;
- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ở nước ngoài theo chương trình đào tạo
bằng ngôn ngữ chính thức của nước sở tại. Trường hợp được đào tạo bằng ngôn ngữ
khác với ngôn ngữ chính thức của nước sở tại, cần bổ sung giấy tờ chứng minh ngôn
ngữ được sử dụng để đào tạo;
- Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc
dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ đạt mức yêu cầu theo quy định tại
Phụ lục I Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL (được thay thế bằng Phụ lục I Thông
tư số 13/2019/TT-BVHTTDL) còn thời hạn, do tổ chức, cơ quan có thẩm quyền cấp.
* Căn cứ pháp lý của TTHC*:
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ
ngày 01 tháng 01 năm 2018.
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Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12
năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số
điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.
Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm
định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh
dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp
Giấy phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại
Việt Nam. Có hiệu lực từ ngày 14 tháng 5 năm 2018.
Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số
điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du
lịch. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 01 năm 2020.
- Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối
tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm
2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021*.
- Quyết định số 2225/QĐ-BVHTTDL ngày 02/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung
trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao
và Du lịch.
* Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………, ngày.…tháng … năm ......
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch........(2).........
Kính gửi: Sở Du lịch/Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thông
tin, Thể thao và Du lịch.............

- Họ và tên (chữ in hoa): .........................................................................................
- Ngày sinh: ............./................./.................
- Giới tính:
Nam
- Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân: ...........................................
- Nơi cấp: ................................
- Ngày cấp: ......................................
- Địa chỉ liên lạc: ......................................................................................................
- Điện thoại: .................................................
Email: ..............................................
- Đã được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch:
+ Loại:
Nội địa
Quốc tế
điểm
+ Số thẻ: ...................
- Nơi cấp: .................... - Ngày cấp: ...../...../......
- Lý do đề nghị cấp đổi/cấp lại thẻ: .......................................................................
................................................................................................................................
Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch tỉnh/thành phố........
thẩm định và cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch .....(2). ............................................. cho
tôi.
Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của
nội dung hồ sơ đề nghị cấp đổi/cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch./.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ
(Ký và ghi rõ họ tên)
Hướng dẫn ghi:
(1) Quốc tế, nội địa hoặc tại điểm.
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
–––––––––
Số: 1828 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––
Hòa Bình, ngày 24 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh
vực Hoạt động xây dựng và lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình
–––––––––––––
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của
Chính phủ và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm
soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng,
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành
chính;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3015/TTr-SXD
ngày 20/8/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính bị
bãi bỏ (05 thủ tục cấp tỉnh) lĩnh vực hoạt động xây dựng và lĩnh vực Quy hoạch
- kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, công bố tại Quyết
định số 1103/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hòa Bình.
(Có phụ lục chi tiết kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh
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Phụ lục
DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ LĨNH VỰC QUY HOẠCHKIẾN TRÚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÒA BÌNH
(Kèm theo Quyết định số:
/QĐ-UBND ngày
/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)
––––––––––––––
STT
Tên TTHC bị bãi bỏ
I
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Thủ tục Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy
phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ trên các
tuyến, trục đường phố chính trong thành phố
Hòa Bình (gồm: Đường Cù Chính Lan, An
1
Dương Vương, Đinh Tiên Hoàng, Trần Hưng
Đạo, Thịnh Lang, Trương Hán Siêu, Trần
Quý Cáp, Hoàng Văn Thụ, Phùng Hưng và
đường Chi Lăng)
II Lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc

2

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung đô
thị/Quy hoạch chung xây dựng khu chức
năng đặc thù

3

Thẩm định đồ án quy hoạch chung đô
thị/Quy hoạch chung xây dựng khu chức
năng đặc thù

4

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô

Tên Văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ ngày 18/6/2015;
- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016;
- Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh quy định về quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2021 của Chính phủ ngày 18/6/2015;
- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 5/4/2017;
- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016;
- Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016.
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2021 của Chính phủ ngày 18/6/2015;
- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 5/4/2017;
- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016;
- Quyết định số 57/2016/UBND ngày 29/12/2016.
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
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5

thị/Quy hoạch phân khu xây dựng khu chức - Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2021 của Chính phủ ngày 18/6/2015;
năng đặc thù
- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 5/4/2017;
- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016;
- Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016.
Thủ tục Thẩm định đồ án quy hoạch phân
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
khu đô thị/ Quy hoạch phân khu xây dựng
- Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2021 của Chính phủ ngày 18/6/2015;
khu chức năng đặc thù.
- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 5/4/2017;
- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016;
- Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016.
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH

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

Số: 1840/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 25 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nhà ở
tỉnh Hòa Bình hàng năm và 05 năm giai đoạn 2017-2021
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và
Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Kinh doanh Bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;
Căn cứ Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng
10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Nhà ở;
Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của
Chính phủ quy định chi tiết về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;
Căn cứ Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP
ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về phát triển và
quản lý nhà ở xã hội;
Căn cứ Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ Nghị quyết số 111/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014
của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về Chương trình phát triền nhà ở tỉnh
Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
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Căn cứ Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở
tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Hòa Bình thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa
Bình hàng năm và 05 năm, giai đoạn 2017-2021;
Căn cứ Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2020 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc bổ sung danh mục dự án nhà ở vào Kế
hoạch thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình hàng năm và 05
năm giai đoạn 2017-2021;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2882/TTr-SXD
ngày 13 tháng 8 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển
nhà ở tỉnh Hòa Bình hàng năm và 05 năm giai đoạn 2017-2021 tại Kế hoạch số
56/KH-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình,
như sau:
1. Bổ sung 178 dự án nhà ở vào Kế hoạch thực hiện Chương trình phát
triển nhà ở tỉnh Hòa Bình hàng năm và 05 năm giai đoạn 2017-2021 tại Kế hoạch
số 56/KH-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
(Có danh mục dự án kèm theo).
2. Đưa ra 02 dự án khỏi danh mục các dự án nhà ở tại Quyết định số
2457/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
về việc bổ sung danh mục dự án nhà ở vào Kế hoạch thực hiện Chương trình phát
triển nhà ở tỉnh Hòa Bình hàng năm và 05 năm giai đoạn 2017-2021 (Có danh
mục dự án kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng,
Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh
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DANH MỤC DỰ ÁN BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở HẰNG NĂM VÀ 05 NĂM GIAI ĐOẠN 2017-2021
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
(Kèm theo Quyết định số

TT

Tên dự án

/QĐ-UBND ngày

Địa điểm

Diện
tích
(ha)

I

Thành phố Hòa Bình

1

Khu nhà ở tại khu cầu Vồng
và tổ 1, phường Kỳ Sơn

P. Kỳ Sơn

2.99

2

Khu nhà ở xóm Đan
Phượng, xã Dân Hạ (nay là
phường Kỳ Sơn)

P. Kỳ Sơn

1.69

3

Khu nhà ở tại tổ 9, phường
Kỳ Sơn

P Kỳ Sơn

4

4

Khu nhà ở xóm Mỏ, xã Dân
Hạ (nay là phường Kỳ Sơn)

P. Kỳ Sơn

1.69

5

Khu nhà ở tổ 6, phường Kỳ
Sơn

Tổ 3, phường
Kỳ Sơn

5.67

764.63

tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Tổng mức
đầu tư
(triệu đồng)

6,461,081.25

25,265.50

14,280.50

33,800.00

14,280.50

47,911.50

Đất ở
(ha)

Đất
khác
(ha)

Diện tích
sàn
(m2)

264.96

499.66

7,460,498.70

1.794

1.196

53820

1.014

0.676

30420

2.4

1.6

72000

1.014

0.676

30420

3.402

2.268

102060

Số người
đáp ứng

66,244

449

254

600

254

851

Chi chú
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6

Khu nhà ở suối Móng (khu
đối diện đầm Cống Chanh),
phường Kỳ Sơn

Tổ 3, phường
Kỳ Sơn

2.75

7

Khu nhà ở tổ 6, phường Kỳ
Sơn (khu giáp trường TH và
THCS Dân Hạ)

Tổ 6, phường
Kỳ Sơn

2.39

8

Khu nhà ở TĐC tổ 26
phường Đồng Tiến và đoạn
cầu Hòa Bình 3, TP Hòa
Bình.

Phường Kỳ
Sơn

2.7

9

dự án Sân golf và Khu đô thị
sinh thái tại xã Mông Hóa và
xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn.

Xã Mông
Hóa và
phường Kỳ
Sơn

155

10

Khu phức hợp đô thị sinh
thái và sân golf tại xã Yên
Quang và xã Phú Minh,
huyện Kỳ Sơn.

Xã Quang
Tiến và xã
Thịnh Minh

269.4

11

Khu nhà ở xóm Chằm Cun,
xã Quang Tiến (xã Yên
Quang cũ)

Xã Quang
Tiến

2.04

12

Khu nhà ở nghỉ dưỡng sinh
thái và chăm sóc sức khỏe
người cao tuổi Hồ Quan

Xã Quang
Tiến

10.8

23,237.50

20,195.50

22,815.00

1,309,750.00

2,276,430.00

17,238.00

91,260.00

1.65

1.1

49500

1.434

0.956

43020

1.62

1.08

48600

31

124

930000

40.41

228.99

1212300

1.224

0.816

36720

6.48

4.32

194400

413

359

405

7,750

10,103

306

1,620
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13

Khu nhà ở xã Dân Hòa (nay
là xã Mông Hóa

Xã Mông
Hóa

9.15

14

Khu đô thị xóm Ba, xã Mông Xã Mông
Hóa
Hóa

20.39

15

Khu nhà ở tại phố Bãi Nai 2
(chợ cũ)

Xã Mông
Hóa

0.0703

16

Khu nhà ở số 01, xóm Bẵn,
xã Mông Hóa

Xóm Bẵn, xã
Mông Hóa

5.45

17

Khu nhà ở số 02, xóm Bẵn,
xã Mông Hóa

Xóm Bẵn, xã
Mông Hóa

2.8

18

Khu nhà ở tại xóm Lũng
Hang

Xã Mông
Hóa

0.11

19

Khu nhà ở số 01, xóm Đồng
Giang, xã Mông Hóa

Xóm Đồng
Giang, xã
Mông Hóa

9.2

20

Khu nhà ở số 02, xóm Đồng
Giang, xã Mông Hóa

Xóm Đồng
Giang, xã
Mông Hóa

5.8

21

Khu nhà ở xóm Hang Nước,
xã Mông Hóa

Xóm Hang
Nước, xã
Mông Hóa

4.7

77,317.50

172,295.50

594.04

46,052.50
23,660.00

929.50

77,740.00

49,010.00

39,715.00

135

5.49

3.66

164700

12.234

8.156

367020

0.05624 0.01406

1687.2

3.27

2.18

98100

1.68

1.12

50400

0.066

0.044

1980

4.6

4.6

138000

2.9

2.9

87000

2.82

1.88

84600

1,373

3,059

14

818
420

17

1,150

725

705

136
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22

Khu nhà ở tại xóm Đễnh, xã
Mông Hóa

Xóm Đễnh,
xã Mông
Hóa

23

Khu nhà ở tại xóm Lũng
Hang phục vụ GPMB KCN
Mông Hóa

Xã Mông
Hóa

24

Khu nhà ở xóm Hạnh Phúc,
xã Thịnh Minh

Xã Thịnh
Minh, TPHB

0.75

25

Khu nhà ở bán đấu giá
quyền sử dụng đất

P. Phương
Lâm

0.02

26

Khu nhà ở tổ 31 (Tổ 18),
phường Phương Lâm

P. Phương
Lâm

0.07

27

Khu nhà ở Tổ 9

P. Phương
Lâm

0.05

28

Khu nhà ở tại khu vực tổ 26,
phường Đồng Tiền

P. Đồng Tiến

0.45

29

Khu nhà ở tổ 13 (Khu tập
thể Miền Tây)

P. Đồng Tiến

0.05

30

Khu nhà ở Trung tâm lái xe
A1 và Đăng kiểm xe cơ giới

P. Đồng Tiến

0.45

4.6

7

38,870.00

59,150.00

6,337.50

169.00

591.50
422.50
3,802.50
422.50
3,802.50

2.76

1.84

82800

4.2

2.8

126000

0.45

0.3

13500

0.012

0.008

360

0.056

0.014

1680

0.04

0.01

1200

0.27

0.18

8100

0.05

0

1000

0.36

0.09

10800

690

1,050

113

3

14
10
68
13
90
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31

Khu nhà ở tổ 21 (thu hồi đất
của Công ty Cổ phần tư vấn
Sông Đà)

P. Tân Thịnh

0.34

32

Khu nhà ở phường Hữu
Nghị

P. Hữu Nghị

3.21

33

Khu nhà ở Tổ 12

P. Hữu Nghị

0.05

34

Khu nhà ở Thể thao Thịnh
Lang

Phường
Thịnh Lang

18.2

35

Khu nhà ở giáp tổ 6, phường
Phường
Thịnh Lang (khu phía sau
Thịnh Lang
Tòa án tỉnh)

0.62

36

Khu nhà ở tổ 13, phường
Thịnh Lang (khu tiếp giáp
với đường Trần Quý Cáp và
dự án Khu đô thị Gleximco
phường Thịnh Lang và
phường Tân Hòa)

Tổ 13,
phường
Thịnh Lang

1.37

37

Khu nhà ở tại tổ 14, phường
Thịnh Lang (khu xen kẹp
giữa trường Nghệ thuật Tây
Bắc và Trụ sở Thi hành án
tỉnh)

Tổ 14,
phường
Thịnh Lang

1.2

2,873.00

27,124.50
422.50
153,790.00

5,239.00

11,576.50

10,140.00

137

0.272

0.068

8160

1.926

1.284

57780

0.05

0

1000

9.1

9.1

273000

0.496

0.124

14880

0.822

0.548

24660

0.72

0.48

21600

68

482
13
2,275

124

206

180

138
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38

Khu nhà ở tái định cư và
bán đấu giá đất ở dân cư
phường Thịnh Lang

P. Thịnh
Lang

0.22

39

Khu nhà ở phường Thịnh
Lang (lấy vào đất trụ sở cũ)

P. Thịnh
Lang

0.15

40

Khu nhà ở phường Thịnh
Lang (bổ sung thêm tại vị trí
số 1)

P. Thịnh
Lang

0.03

41

Khu nhà ở phường Thịnh
Lang

P. Thịnh
Lang

0.18

42

Khu nhà ở tái định cư và
bán đấu giá đất ở dân cư

P. Thịnh
Lang

0.2

43

Khu nhà ở phường Thịnh
Lang (gđ 2)

P. Thịnh
Lang

0.14

44

Khu nhà ở thương mại, dịch
vụ tại khu 2

P. Tân Thịnh

0.022

45

Khu nhà ở thương mại, dịch
vụ tại khu 1

P. Tân Thịnh

0.49

46

Khu nhà ở Hoàng Sơn (trên
đất SODAGA)

P. Tân Thịnh

2.21

1,859.00

1,267.50

253.50
1,521.00
1,690.00

1,183.00

185.90

4,140.50

18,674.50

0.176

0.044

5280

0.09

0.06

2700

0.018

0.012

540

0.108

0.072

3240

0.12

0.08

3600

0.112

0.028

3360

0.0132

0.0088

396

0.392

0.098

11760

1.326

0.884

39780

44

23

5
27
30

28

3

98

332

CÔNG BÁO/Số 53 + 54/Ngày 06-09-2021

47

Khu nhà ở tổ 21 (thu hồi đất
của Công ty cổ phần tư vấn
Sông Đà)

P. Tân Thịnh

0.34

48

Khu nhà ở thương mại
(Shophouse) phường Tân
Thịnh, TP Hòa Bình

P. Tân Thịnh

2.18

49

Đấu giá quyền sử dụng đất
khu đất dự án khách sạn
Phương Đông - Tiêu chuẩn 4
sao

P. Tân Thịnh

1.1

51

Dự án QH khu dân cư, cấp
GCN QSD đất cho các hộ
gia đình tại tổ 10 và tổ 15
phường Hữu Nghị

P. Hữu Nghị

3.67

52

Khu nhà ở tại tổ 10, 15
phường Hữu Nghị

P. Hữu Nghị

0.73

53

Khu nhà ở C5 tổ 17

P. Hữu Nghị

0.07

54

Khu nhà ở tổ 15 (thuộc cty
phát triển nhà và xây dựng
Hòa Bình)

P. Hữu Nghị

0.16

55

Khu Nhà ở Tổ 3 phường
Thái Bình

P. Thái Bình

0.06

2,873.00

18,421.00

9,295.00

31,011.50

6,168.50
591.50

1,352.00

507.00

139

0.204

0.136

6120

1.308

0.872

39240

0.66

0.44

19800

2.202

1.468

66060

0.584

0.146

17520

0.056

0.014

1680

0.096

0.064

2880

0.036

0.024

1080

51

327

165

551

146
14

24

9

140
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56

Khu nhà ở tại phường Thái
Bình

P. Thái Bình

0.88

57

Khu nhà ở tổ 8, phường
Thái Bình (khu phía bên trái
chân dốc Cun)

Tổ 8, phường
Thái Bình

0.74

58

Khu nhà ở phường Thái
Bình (khu ngã 3, bên phải
chân dốc Cun)

Tổ 8, phường
Thái Bình

1

59

Khu nhà ở phường Thái
Bình (khu thu hồi Công ty
Mai Bình 1,2ha)

Tổ 8, phường
Thái Bình

1.2

60

Khu nhà ở tổ 5 và tổ 6,
phường Thái Bình

Tổ 5 và tổ 6,
P. Thái Bình

7.6

61

Khu nhà ở (tại khu đất Trụ
sở UBND phường Thái
Bình)

P. Thái Bình

0.14

62

Khu nhà ở xóm Tân Tiến

P. Dân Chủ

0.01

63

Khu nhà ở xã Dân Chủ

P. Dân Chủ

4.67

64

Khu nhà ở phường Thống
Nhất (khu cạnh đường vào
trụ sở UBND phường Thống
Nhất)

Tổ 6, phường
Thống Nhất

0.45

7,436.00

6,253.00

8,450.00

10,140.00

64,220.00

1,183.00
84.50
39,461.50

3,802.50

0.528

0.352

15840

0.444

0.296

13320

0.8

0.2

24000

0.72

0.48

21600

4.56

3.04

136800

0.112

0.028

3360

0.01

0

300

2.802

1.868

84060

0.36

0.09

10800

132

111

200

180

1,140

28
4
701

90
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65

Khu nhà ở tổ 18 phường
Chăm Mát

P. Thống
Nhất

0.15

66

Khu dân cư tổ 7, phường
Thống Nhất (khu tiếp giáp
QL6, đối diện Nhà văn hóa
phường Thống Nhất)

Tổ 7, phường
Thống Nhất

0.9

67

Khu nhà ở tổ 6, phường Tân
Hòa (khu đối diện trụ sở
UBND phường Tân Hòa
mới)

Tổ 6, phường
Tân Hòa

1.45

68

Khu nhà ở tổ 7, phường Tân
Hòa (khu tiếp giáp với Bệnh
viện Sông Đà)

Tổ 7, phường
Tân Hòa

1.35

69

Khu nhà ở tổ 7, phường Tân
Hòa (khu đất nằm giáp
đường Hòa Bình, phía đối
diện với Trường PTTH Dân
tộc nội trú tỉnh)

Tổ 7, phường
Tân Hòa

2.11

70

Khu nhà ở (tại khu đất Trụ
sở UBND phường Tân Hoà)

P. Tân Hòa

0.1

71

Khu đô thị mới Tân Hòa
Riverside

P. Tân Hòa

37.2

1,267.50

7,605.00

12,252.50

11,407.50

17,829.50

845.00

314,340.00

141

0.09

0.06

2700

0.54

0.36

16200

0.87

0.58

26100

0.81

0.54

1.266

0.844

0.06

0.04

18.6

18.6

23

135

218

20250.0.0

203

31650.0.0

317

1500.0.0

15

465000.0.0

4,650

142

CÔNG BÁO/Số 53 + 54/Ngày 06-09-2021

72

Dự án Khu nhà ở tạo nguồn
xây dựng trung tâm hành
chính chính trị TPHB

Phường:
Phương Lâm,
Quỳnh Lâm

0.51

73

Khu nhà ở xóm 4

P. Quỳnh
Lâm

0.6

74

HTKT Khu nhà ở phường
Quỳnh Lâm

P. Quỳnh
Lâm

3

75

HTKT khu bán đấu giá đất ở
dân cư tại xóm 10 (nay là
xóm 5), phường Quỳnh Lâm

P. Quỳnh
Lâm

0.8427

76

Hạ tầng kỹ thuật khu bán
đấu giá đấ tKhu nhà ở tại
xóm 10, xã Sủ Ngòi

P. Quỳnh
Lâm

1.03

77

Khu nhà ở xen kẹt giữa đê
Quỳnh Lâm và dự án giai
đoạn 2 của công ty Sudico

P. Quỳnh
Lâm

0.5

78

Khu nhà ở xóm Mị

Xã Yên
Mông

2.6

79

Khu nhà ở giãn dân Yên Hòa Xã Yên
1, 2
Mông

5.5

80

Khu nhà ở giãn dân xóm 4
và xóm Thia

7.98

Xã Yên
Mông

4,309.50

5,070.00
25,350.00

7,120.82

8,703.50

4,225.00

21,970.00

46,475.00

67,431.00

0.408

0.102

0.48

0.12

1.8

1.2

0.50562 0.33708

0.721

0.309

0.4

0.1

1.56

1.04

3.3

2.2

4.788

3.192

10200.0.0

102

12000.0.0

120

45000.0.0

450

12640.50.0

126

18025.0.0

180

10000.0.0

100

39000.0.0

390

82500.0.0

825

119700.0.0

1,197
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81

Khu nhà ở UBND xã cũ

Xã Yên
Mông

0.35

Xã Yên
Mông

9.7

82

Khu nhà ở tại Xóm Thia

83

Khu nhà ở xóm Vật Lại, xã
Thịnh Minh

Xóm Vật Lại,
xã Thịnh
Minh

9.5

84

Khu nhà ở xóm Trung
Thành, xã Thịnh Minh

Xóm Trung
Thành, xã
Thịnh Minh

4.14

86

Khu nhà ở (tại khu đất Đội
thuế số 3, xã Thái Thịnh cũ)

Xã Hòa Bình

0.01

87

Khu nhà ở tại Khu trung
tâm hành chính, tái định cư
và dân cư xã Thái Thịnh (cũ)

Xã Hòa Bình

20.05

88

Khu nhà ở tại Khu quy
hoạch trung tâm hành chính,
tái định cư và dân cư xã Thái
Thịnh (nay thuộc xã Hòa
Bình), thành phố Hòa Bình

Xã Hòa Bình

6.89

89

Khu nhà ở số 01

90

Khu nhà ở số 02

Xã Thịnh
Minh
Xã Thịnh
Minh

9.5
15.5

2,957.50
81,965.00
80,275.00

34,983.00

84.50

169,422.50

58,220.50

80,275.00
130,975.00

0.21

0.14

4.85

4.85

4.75

4.75

2.484

1.656

0.01

0

12.03

8.02

4.134

2.756

4.75

4.75

7.75

7.75

143

5250.0.0

53

121250.0.0

1,213

118750.0.0

1,188

62100.0.0

621

250.0.0

4

300750.0.0

3,008

103350.0.0

1,034

118750.0.0

1,188

193750.0.0

1,938

144
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Xã Thịnh
Minh
Xã Thịnh
Minh
Xã Thịnh
Minh
Xã Hợp
Thành
P. Quỳnh
Lâm

91

Khu nhà ở số 03

92

Khu nhà ở số 04

93

Khu nhà ở số 05

94

Khu số 06

95

Khu số 07

96

Khu nhà ở cao cấp (Peace
Riverside)
- Phường Trung Minh

P. Trung
Minh

1.28

97

Khu nhà ở tổ 14, phường
Hữu Nghị, thành phố Hòa
Bình

Tại Khu
Trung tâm
thương mại Dịch vụ bờ
trái Sông Đà,
phường Hữu
Nghị, thành
phố Hòa
Bình

0.97

98

Khu nhà ở tổ 6, phường Tân
Thịnh, thành phố Hòa Bình

P.Tân Thịnh

1.06

Khu nhà ở tổ 8

P. Tân Thịnh

0.4

2.8
8.5
7.7
5.5
2

23,660.00
71,825.00
65,065.00
46,475.00
16,900.00

10,816.00

8,196.50

8,957.00

3,380.00

1.68

1.12

5.1

3.4

4.62

3.08

3.3

2.2

1.2

0.8

0.768

0.512

0.582

0.388

0.636

0.424

0.24

0.16

42000.0.0

420

127500.0.0

1,275

115500.0.0

1,155

82500.0.0

825

30000.0.0

300

19200.0.0

192

14550.0.0

146

15900.0.0

159

6000.0.0

60
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99

Khu nhà ở tổ 1A, phường
Tân Thịnh, thành phố Hòa
Bình

phường Tân
Thịnh

0.49

100

Khu nhà ở phường Trung
Minh, thành phố Hòa Bình

Phường
Trung Minh

6.6

II

Huyện Yên Thủy

1

Khu nhà ở tại khu A thị trấn
Hàng Trạm

Thị trấn
Hàng Trạm

10.00

2

Khu nhà ở tại xã Ngọc
Lương

Xã Ngọc
Lương

10.00

3

Khu nhà ở Đồng Băng, thị
trấn Hàng Trạm

Khu phố 12
thị trấn Hàng
Trạm

III

29.330

Huyện Tân Lạc

1

Khu đô thị Vân Sơn tại khu
vực xóm Bục và vùng phụ
cận xã Vân Sơn, huyện Tân
Lạc

2

Khu nhà ở An Khang, thị
trấn Mãn Đức, huyện Tân
Lạc

9.33

133.2
Xóm Bục, xã
Vân Sơn,
huyện Tân
Lạc
Khu An
Khang, thị
trấn Mãn
Đức, huyện
Tân Lạc

98.0

11.4

4,140.50

55,770.00

0.392

0.098

3.3

3.3

169,236.00

14.69

84,500.00

5.50

84,500.00

5.50

236.0

1,125,624.5

14.64

4.50
4.50

3.695

5.635

91.0

42.2

828,100.0

24.5

96,330.0

5.7

73.5

5.7

145

9800.0.0

98

82500.0.0

825

367,372.50

3,674

137,500.00

1,375

137,500.00

1,375

92,372.50

924

843,880.0

8,439

490,000.0

4,900

114,000.0

1,140

146

3

4

5

6
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Khu nhà ở thị trấn Mãn Đức
Khu nhà ở thị trấn Mãn Đức
(tên cũ: Khu dân cư thị trấn
Mường Khến huyện Tân
Lạc)
Khu trung tâm thương mại
và nhà ở Shophouse khu
Chiềng Khến thị trấn Mãn
Đức
Khu nhà ở Suối Khào thị
trấn Mãn Đức, huyện Tân
Lạc.

IV

Huyện Lạc Sơn

1

Khu nhà ở xóm Yên Kim xã
Yên Nghiệp.

2

Khu nhà ở Đồng Đải, xóm
Thượng Bầu, xã Xuất Hóa.

3

4

Khu Tân
Thịnh, thị
trấn Mãn Đức

9.6

Thị trấn Mãn
Đức

8.79

Thị trấn
MãnĐức

0.89

Thị trấn Mãn
Đức

4.53
318.82

81,120.0

4.8

74,275.5

4.4

7,520.5

0.5

38,278.5

2.3

2,694,029.00

87.08

4.8

4.4

0.4

2.3
231.74

96,000.0

960

87,900.0

879

10,680.0

107

45,300.0

453

1,741,590

Xã Yên
Nghiệp

0.8

6,760.0

0.480

0.320

9,600.0

Xã Xuất Hóa

2.9

24,505.0

1.740

1.160

34,800.0

Khu nhà ở xóm Ốc, xã
Thượng Cốc

Xã Thượng
Cốc

2.8

23,660.0

1.680

1.120

33,600.0

Khu nhà ở tại Đồng Vôi
(giáp sân bóng xóm Vôi) thị
trấn Vụ Bản

TT Vụ Bản

4.4

37,180.0

2.640

1.760

52,800.0

21,769.88
120

435

420

660
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5

Khu nhà ở Đồng Quền, xóm
Chiềng, xã Tân Lập

Xã Tân Lập

2.0

16,900.0

1.200

0.800

24,000.0

6

Khu nhà ở Đồng Đổn, xóm
Đổn, xã Văn Nghĩa

Xã Văn
Nghĩa

2.9

24,505.0

1.740

1.160

34,800.0

7

Khu nhà ở xóm Cuốc, xã
Bình Hẻm

Xã Bình Hẻm

1.2

10,140.0

0.720

0.480

14,400.0

8

Khu đô thị tại Đồi Thung

Xã Quý Hòa

197.83

1,671,663.5

49.458

148.373

989,150.0

9

Khu đô thị Khoáng nóng Hồ
Khả

Xã Quý Hòa

99.92

844,324.0

24.980

74.940

499,600.0

10

Khu nhà ở phía dưới đường
QH4

Thị trấn Vụ
Bản

4.07

34,391.5

2.442

1.628

48,840.0

V

Huyện Lạc Thủy

65.8

1

Khu nhà ở Bến Cát, thị trấn
Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ

Thị trấn Chi
Nê

9.5

2

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật
Thị trấn Chi
khu nhà ở Đồi Tre tại thị trấn
Nê
Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ.

10.22

3

Xây dựng hạ tầng khu nhà ở
thôn 7, xã Phú Nghĩa, huyện
Lạc Thuỷ

19.77

xã Phú Nghĩa

555,756.5
80,275

86,359

167,056.5

39.5

26.3

789,240.0

5.7

3.8

114,000.0

6.132

4.1

122,640.0

11.862

7.9

237,240.0

300

435

180
12,364
6,245

611

9,865.5
1,425

1,533

2,966

148
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4

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật
khu dân cư Đồi Hoa, thị trấn
Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ

Thị trấn Chi
Nê

4.14

5

Xây dựng hạ tầng khu nhà ở
Đội 4, xã Đồng Tâm, huyện
Lạc Thuỷ

Xã Đồng
Tâm

4.97

6

Hạ tầng khu nhà ở Đồng
Bong xã Đồng Tâm, huyện
Lạc Thuỷ

Xã Đồng
Tâm

8.9

7

Xây dựng Hạ tầng khu dân
cư mới xã An Bình, huyện
Lạc Thuỷ

Xã An Bình

1.59

8

Xây dựng Hạ tầng khu nhà ở
xã Phú Thành, huyện Lạc
Thuỷ

Xã Phú
Thành

0.42

9

Xây dựng hạ tầng khu nhà ở
xã Đồng Tâm, huyện Lạc
Thuỷ

Xã Đồng
Tâm

2.01

10

Xây dựng Hạ tầng khu nhà ở
thuộc Khu 10, thị trấn Chi
Nê, huyện Lạc Thuỷ

Thị trấn Chi
Nê

1.21

11

Xây dựng Hạ tầng khu nhà ở
xã Yên Bồng, huyện Lạc
Thuỷ

Xã Yên Bồng

2.29

34,983

41,996.5

75,205

13,435.5

3,549

16,984.5

10,224.5

19,350.50

2.484

1.7

49,680.0

2.982

2.0

59,640.0

5.34

3.6

106,800.0

0.954

0.6

19,080.0

0.252

0.2

5,040.0

1.206

0.8

24,120.0

0.726

0.5

14,520.0

1.374

0.9

27,480.0

621

746

1,335

239

63

302

182

344
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VI

Xây dựng hạ tầng đấu giá đất
Thị trấn Chi
thuộc khu nhà ở số 8, thị trấn
Nê
Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ
Huyện Kim Bôi

0.75

599.1314

6,337.5

5,062,660.3

1

Khu đô thị kết hợp nghỉ
dưỡng Kim Bôi

Khu Mớ Đá,
Thị trấn Bo

271

2,289,950

2

Khu đô thị sinh thái nghỉ
dưỡng Vĩnh Đồng

Xã Vĩnh
Đồng

49

414,050

3

Khu nhà ở mở rộng thị trấn
Bo, huyện Kim Bôi

Khu Sào, thị
trấn Bo

4.58

38,713

4

Khu nhà ở xóm Bãi

Xóm Bãi
Chạo, xã Tú
Sơn

0.30

2,535

5

Khu nhà ở xóm Đầm

Xóm Đầm
Rừng, xã
Vĩnh Tiến

2.20

18,590

6

Khu nhà ở xóm Chi

Xóm Chỉ Bái,
xã Hùng Sơn

3.50

29,575

Khu nhà ở tại Chợ Dạnh

Chợ Dạnh cũ,
xóm Đồng
Nang, xã
Đông Bắc

0.53

4,479

7

0.45

187.8

81.30

14.70

2.52

0.24

1.76

2.80

0.42

0.3

411.4

149

9,000.0

3,755,025.4

189.70

1,626,000

34.30

294,000

2.06

50,395

0.06

4,800

0.44

35,200

0.70

56,000

0.11

8,480

113

42,138

16,260

2,940

630

60

440

700

106
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Khu nhà ở tại xóm Ve

Xóm Ve, xã
Đông Bắc

0.26

2,197

9

Khu nhà ở tại xóm Sống

Xóm Sống,
xã Vĩnh
Đồng

0.20

1,690

10

Khu nhà ở khu Mớ Đá (cạnh
đường vào khu du lịch suối
khoáng)

Khu Mớ Đá,
thị trấn Bo

0.20

1,690

11

Khu nhà ở khu Mó Đồi (đối
diện đường vào khu du lịch
suối khoáng vào khu du lịch
suối khoáng)

Khu Mớ Đồi,
thị trấn Bo

4.50

38,025

12

Khu nhà ở khu Sào (Cạnh
Bến xe khách trung tâm
huyện)

Khu Sào, thị
trấn Bo

6.00

50,700

Khu nhà ở tại đô thị

Nhà văn hóa
khu Sào cũ,
khu Sào, thị
trấn Bo

0.07

592

8

13

0.21

0.16

0.16

2.70

3.00

0.06

0.05

4,160

0.04

3,200

0.04

3,200

1.80

54,000

3.00

60,000

0.01

1,120

52

40

40

675

750

14
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14

Khu nhà ở tại khu Sào(đoạn
từ khu dân cư do Trung tâm
PTQĐ, Sở Tài nguyên và
Môi trường tỉnh làm chủ đầu
tư đến cửa hàng xăng dầu
Hòa Bình)

Khu Sào, thị
trấn Bo

3.50

29,575

15

Khu đấu giá đất ở tại đô thị
(đoạn từ đường vào chi
trường Mầm non khu Sào,
thị trấn Bo đến đường vào
Trung tâm Y tế huyện)

Khu Sào, thị
trấn Bo

4.50

38,025

16

Khu đấu giá đất ở tại xóm
Bình Tân

Xóm Bình
Tân, xã Nam
Thượng

0.18

1,521

17

Khu đất ở tại xóm Bình Tân
(hai bên đường vào chợ Bãi
Xe)

Xóm Bình
Tân, xã Nam
Thượng

1.00

8,450

18

Khu nhà ở tại xóm Sào Bắc

Xóm Sào
Bắc, xã Sào
Báy

2.00

16,900

19

Khu nhà ở tại Xóm Đồng
Hòa

Xóm Đồng
Hòa, xã Mị
Hòa

3.00

25,350

2.10

2.25

0.14

0.80

1.20

1.80

151

1.40

42,000

2.25

45,000

0.04

2,880

0.20

16,000

0.80

24,000

1.20

36,000

525

563

36

200

300

450
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CÔNG BÁO/Số 53 + 54/Ngày 06-09-2021

20

Khu nhà ở xóm Đầm Rừng,
xã Vĩnh Tiến

Xóm Đầm
Rừng, xã
Vĩnh Tiến

5.10

43,095

21

Khu nhà ở xóm Sào Bắc, xã
Sào Báy

Xóm Sào
Bắc, xã Sào
Báy

9.50

80,275

22

Khu dân cư xóm Bình Tân.
Xã Nam Thượng

Xóm Bình
Tân, xã Nam
Thượng

9.80

82,810

23

Khu nhà ở xóm Đồng Hòa,
xã Mỵ Hòa

Xóm Đồng
Hòa, xã Mỵ
Hòa

9.80

82,810

24

Khu đô thị cao cấp tại xã
Cuối Hạ

Xã Cuối Hạ
và xã Kim
Bôi

100.00

845,000

25

Khu đô thị cao cấp tại xã
Cuối Hạ và cáp treo Đồi
Thung -Kim Bôi

Xã Cuối Hạ
và xã Kim
Bôi

100.00

845,000

26

Khu nhà ở (Park view)

Thị trấn Bo

8.41

71,065

VII

Huyện Đà Bắc

20.07

58,266.10

2.55

4.28

4.41

4.41

25.00

25.00

3.78
12.60

2.55

51,000

5.23

85,500

5.39

88,200

5.39

88,200

75.00

500,000

75.00

500,000

4.63

75,690

7.47

25,200.00

638

1,069

1,103

1,103

6,250

6,250

946
3,150
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1

Khu nhà ở tại thôn Công thị
trấn Đà Bắc

Tiểu khu
Công, thị trấn
Đà Bắc

6.87

2

Khu nhà ở nghỉ dưỡng cao
cấp tại xóm Dưng, xã Hiền
Lương Xóm Dưng, xã Hiền
Lương

xóm Dưng,
xã Hiền
Lương

13.2

VIII Huyện Lương Sơn

237.1

1

Khu nhà ở tại xóm Đồng
Tiến và xóm Cời

Xã Tân Vinh

2

Khu nhà ở tại khu Chệ Đập,
xóm Phú Ngọc

xã Cư Yên

3.0

3

Khu nhà ở tại khu đồi tiểu
khu 2

Thị trấn
Lương Sơn

10

4

Khu nhà ở tại thôn Chợ Bến
và chợ trung tâm

xã Thanh
Cao

9.7

5 Khu nhà ở tại thôn Chợ Bến

xã Thanh
Cao

8.96

6 Khu nhà ở tại xóm Cầu Sơn

xã Nhuận
Trạch

7.50

Khu nhà ở tại thôn Đồng
Bưng và xóm Cầu Sơn

xã Nhuận
Trạch

9.50

7

8.60

58,051.5

214.6

2,003,157.00
72,670.00
25,350.00

86,190.00

81,965.00
75,712.00
63,375.00

80,275.00

2.9

4.0

8.6

90.1

3.27

4.6

147.0
5.3

1.14

1.9

3.876

6.3

3.686

6.0

3.405

5.6

2.850

4.7

3.610

5.9

153

8,000.0

1,000

17,200.0

2,150

225,207.00

22,521

8,170.00

817

2,850.00

285

9,690.00

969

9,215.00

922

8,512.00

851

7,125.00

713

9,025.00

903
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8

Khu nhà ở tại khu Đồi Lau
thôn Cố Thổ

xã Hòa Sơn

6.40

9

Khu nhà ở tại thôn Trung
Báo(giai đoạn 1)

xã Thanh
Cao

5.00

10

Khu nhà ở tại thôn Trung
báo (giai đoạn 2)

xã Thanh
Cao

5.0

11

Khu nhà ở tại thôn Giếng
Xạ,

xã Cư Yên

15.0

Thị trấn
Lương Sơn

2.30

103.0

12 Khu nhà ở tại tiểu khu 7

13

Khu đô thị thương mại và
nhà ở ven Sông Bùi (GĐ2)

Thị trấn
Lương Sơn
và xã Nhuận
Trạch, Tân
Vinh

14

Khu nhà ở tại khu Đồng
Giữa thôn Đồng Bài

Xã Hòa Sơn

8.0

15

Khu nhà ở tại thôn Hạnh
Phúc, xã Hòa Sơn

Xã Hòa Sơn

8.0

Khu đô thị tại 2 bên bờ sông
16
Bùi (giai đoạn 1)

Thị trấn
Lương Sơn
và xã Tân
Vinh

22.90

54,080.00
42,250.00
42,250.00
126,750.00
19,435.00

870,350.00

67,600.00

67,600.00

193,505.00

2.432

4.0

1.900

3.1

1.900

3.1

5.700

9.3

0.874

1.4

39.140

63.9

3.040

5.0

3.040

5.0

8.702

14.2

6,080.00

608

4,750.00

475

4,750.00

475

14,250.00

1,425

2,185.00

219

97,850.00

9,785

7,600.00

760

7,600.00

760

21,755.00

2,176
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17

IX

Khu nhà ở tại Khu đồng
Râm, thôn Đồng Tiến

xã TânVinh

Huyện Cao Phong

4

33,800.00

77

1

Khu đô thị tại thị trấn Cao
Phong (nằm trong Đồ án
điều chỉnh mở rộng Quy
hoạch chung xây dựng thị
trấn Cao Phong)

2

Khu đô thị tại Thung Nai
(nằm trong Đồ án Quy hoạch Xã Thung
chi tiết cảng Thung Nai, xã
Nai, huyện
Thung Nai, huyện Cao
Cao Phong
Phong)

Thị trấn Cao
Phong, huyện
Cao Phong

27

50

650,650.0

1.520

27.0

228,150.0

9.5

422,500.0

17.5

2.5

50.1

17.6

32.5

155

3,800.00

539,000.0

380

5,390

189,000.0

1,890

350,000.0

3,500

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
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DANH MỤC DỰ ÁN NHÀ ĐƯA RA KHỎI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở HẰNG NĂM VÀ 05 TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH HÒA BÌNH ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TẠI QĐ 2457/QĐ-UBND NGÀY 12/10/2020 UBND TỈNH HÒA BÌNH

(Kèm theo Quyết định số

TT

Tên dự án

/QĐ-UBND ngày
Địa điểm

Huyện Cao Phong

Diện
tích
(ha)

18

1

Khu Trung tâm thương mại Nhà ở khu 5, thị trấn Cao
Phong

Thị trấn Cao
Phong

2

Khu dân cư và Trung tâm
thương mại dịch vụ xóm Bảm
(cụm công nghiệp cũ)

Xã Tây Phong

2

16

tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)
Tổng mức
đầu tư
(triệu đồng)

Diện tích
sàn
(m2)

Số người
đáp ứng

482.0

88,000.0

1,460.0

90.0

18,000.0

560.0

392.0

70,000.0

900.0

Ghi chú

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
Số:

1915/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hòa Bình, ngày 31 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Tổ chức lại Văn phòng Đăng ký đất đai
trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của
Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của
Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp
công lập;
Căn cứ Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 2318/SNV-TCBC
ngày 27 tháng 8 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tổ chức lại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên
và Môi trườngtỉnh Hòa Bình trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Công nghệ thông tin
vào Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Chuyển giao nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, biên chế, tài chính, tài
sản, trang thiết bị, hồ sơ tài liệu của Trung tâm Công nghệ thông tin vào Văn
phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu,
tài khoản riêng được mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hòa Bình và Ngân hàng
theo quy định của Pháp luật.
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Văn phòng Đăng ký đất đai chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức,
bộ máy, biên chế, chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, hoạt động, tài chính và cơ
sở vật chất của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trụ sở: Số 391, đường Trần Hưng đạo, phường Phương Lâm, thành phố
Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình.
Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:
- Chủ trì, phối hợp với sở, ngành có liên quan thực hiện bàn giao, quản lý
tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính và con dấu theo quy định của
Pháp luật.
- Bố trí, sắp xếp viên chức quản lý, người làm việc, sử dụng tài sản của
Văn phòng Đăng ký đất đai đúng theo quy định của Pháp luật.
- Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quyết định quy định, chức năng,
nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy
định của Pháp luật.
- Xây dựng Đề án vị trí, việc làm của Văn phòng Đăng ký đất đai trình
cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài
nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính; Văn phòng Đăng ký đất đai; Thủ
trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh

