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chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!. 
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- Trung tam ph.ic vi Hành chInh cong tinh 
- Luu: VT, NC. 

Nguyn ChI Hin 



DANH MUC THU TUC HANH CH!NH 
THUOC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA SO KE HOiCH VA Au TU' 

(Ban hành kern theo Quyit djnh so'Jf)T6/QD-UBND ngày4 /12/2019 
cüa Chz tich UBND tinh) 

STT Ten thu tuc hanh chinli Thô'i gian 
giai quyet 

A. THUOC THAM QUYEN QUYET D!NH UBND TfNH 
I  Linh virc dãu tu' ti Vit Nam 

1 Quy& djnh chü tnrcxng dAu tu cüa Uy ban nhân dan cp 
tinh (doi vói dir an không thuc din cap Giây chirng 
nhn däng k dâu tix) 

18 ngày lam vic 

2 Quyt ctjnh chü trwrng du tu cüa Thu tuàng ChInh phü 
(dôi vâi dir an không thuc din cap Giây chü'ng nhtn 
dãng k dâu tix) 

37 ngày lam vic 

3 DMu chinh quyt djnh chü tnrcing du tu cüa Thu ti.rOng 
ChInh phü, UBND cap tinh (doi vOi dir an dâu tu không 
thuc din cap Giây ch(rng nhn däng k dâu tu) 

- Thuc thAm quyn cüa UBND tinh 15 ngày lam vic 
- Thuc thrn quyn cüa Thu tu'àng ChInh phü 37 ngày lam vic 

4 Cp Gi.y chirng nhn däng k dAu tu d& vó'i dir an thuc 
din quyêt djnh chü tnro'ng dâu tis 

- Thuc thm quyn cüa UBND tinh 20 ngày 
- Thuc thrn quyn cüa Thu tuàng ChInh phñ 39 ngay 

5 Diu chinh Giy chüng nhn dang k d.0 ti.r di vOi dir 
an dâu tu thuôc din diêu chinh quyêt djnh chñ truong 
dâu tu cüa Uy ban nhân dan cap tinh 

17 ngày lam vic 

6 Diu chinh Giy chirng nhn däng k dAu tu di vài dir 
an dâu ti.r thuc din diêu chinh quyêt djnh chU trwYng 
dâu tu cüa Thu tuàng ChInh phü 

39 ngày lam vic 

7  Chuyn nhuçng dr an dAu tu 

- Thuc thm quyn cüa UBND tinh 20 ngày lam vic 
- Thuc thrn quyn cüa Thu tuàng ChInh phü 34 ngày lam vic 

B. THUOC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA sO' KE HOACH VA DAU TU' 
I  Linh vic tliãnh 1p vä lioit dng cüa doanh nghip 

I.!  Thành Ip và hoit dng cüa doanh nghip 
1  Dang k thânh 1p doanh nghip tir nhân 02 ngày lam vic 
2 Däng k thânh 1p cong ty TNI-IH rnt thành viên 02 ngày lam vic 
3 Dãng k thãnh 1p cOng ty TNHH hai thành viên tr& len 02 ngày lam vic 
4 Dang k thành 1p cong ty c phn 02 ngày lam vic 

2 

( 



5  Dang k thành 1p cong ty hçip danh 02 ngày lam vic 
6 Dàng k thay di dja chi tri sô chInh cüa doanh nghip 

(dôi vâi doanh nghip ti.r nhân, Cong ty TNHH, cong ty 
co phân, cong ty hcip danh) 

01 ngày lam vic 

7 Dang k di ten doanh nghiêp (di vài doanh nghiêp tu 
nhan, cong ty TNHH, cong ty co phan, cong ty hçip danh) 01 ngay lam viec 

8 Dang k thay d& thành vien hcp danh 01 ngày lam vic 
9 Dang k thay d& ngu&i dai diên theo pháp luât cUa cong 

ty traCh nhiçm huu han, cong ty co phan 01 ngay lam viec 

10 Däng k thay diii vn diu lê, thay d& t' Iê vn gOp (di • 
vat cong ty TN}{H, cong ty Co phan, cong ty hçip danh) 01 ngay lam viec 

11 Dang k thay di thânh vién cong ty trách nhiêm hüu han • . 
hai thanh vien trci len 01 ngay lam viec 

12 Dàng k thay ct& chü sO' hCiu cong ty trách nhim h[ku 
han mt thành viên dOi vâi tnrO'ng hap chü sO' hUu cong 
ty chuyen nhrçng toan bç von dieu lç  cho m9t ca nhan 
hoàc mt to chi:rc 

01 ngay lam viec 

13 Dang k thay d& chü sO' htru cong ty trách nhim hOu 
han rntthnh viên theo quyêt djnh cüa ca quan có thâm 
quyén ye sap xêp, dôi mâi doanh nghip nhà niiâc 

01 ngày lam vic 

14 Däng k thay di chü sO' hiru cong ty trãch nhiêm hCu • • 
han m9t thanh vien do thua ke 01 ngay lam viec 

15 Dàng k thay di chü sO' hüu cOng ty trách nhim hu 
han môt thành viên do cO nhiêu han môt Ca nhân hoäc 
nhiêu han mt to chrc duqc thira kê phân von cüa chü sO' 
h&u, cOng ty däng k chuyên dôi sang loai hinh cong ty 
trách nhiêm hüu han  hai thành viên trO' len 

01 ngày lam vic 

16 Dãng k thay di chü sO' hQu cOng ty trách nhiêm hQu 
• • 

han rnQt thanh vien do tang cho toan b9 phan von gop 01 ngay lam vice 

17 Dang k thay di chü sO' hQu cong ty trách nhim h&u 
han mt thành viên do chuyên nhuçng, tng cho rnt 
phân vOn diêu l cho tO chirc hoc cá nhân khác hoe 
cong ty huy dng them von gOp t& cá nhân hoc tO chüc 
khác 

01 ngay lam vic 

18 Dang k thay d& chü doanh nghip ttx nhân trong tnrcmg 
hçp ban, ttng cho doanh nghip, chü doanh nghip chêt, 
mat tIch 

01 ngày lam vic 

19 Dãng k doanhnghip thay th ni dung däng k kinh 
doanh trong Giây phép dâu ti.r, Giây chUng nhn dâu tu 
hoc các giây W cO giá trj pháp 1 tuang thrang khác 

01 ngày lam vic 

20 Thông báo b sung, thay di nganh, ngh kinh doanh (di 
vâi doanh nghip tu nhân, cOng ty TNHH, cOng ty cO 
phân, cOng ty hçxp danh) 

01 ngày lam vic 
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21 Thông báo thay di vn du tii cüa chü doanh nghip 
nhân 01 ngày lam vic 

22 Thông báo thay di thông tin cüa c dông sang ltp cong 
ty c phn 01 ngày lam vic 

23 Thông báo thay d& c dông là nhà dãu tu niirc ngoài 
trong cong ty cô phn chua niern yt 01 ngày lam vic 

24 Thông báo thay di ni dung dãng k thud 01 ngày lam vic 
25 Thông báo thay d& thông tin ngr?i quán 1 doanh 

nghip, thông tin ngri dii din theo u quyên (i v6i 
doanh nghip tii nhân, cong ty TNHH, cong ty cO phAn, 
cong ty hqp danh) 

01 ngày lam vic 

26 Thông báo sr ding, thay di, hu mu con dâu (dôi vâi 
doanh nghip tu nhân, Cong ty TNHH, cong ty cô phn, 
cong ty hqp danh) 

01 ngày lam vic 

27 Dang k hoat dng chi nhánh, van phOng di din trong 
nuOc (dOi vOi doanh nghip tu nhan, Cong ty TNHH, 
cong ty c phn, Cong ty hcxp danh) 

02 ngày lam vic 

28 Thông báo 1p chi nhánh, van phông dai  din a nuóc 
ngoãi (d6i vâi doanh nghiêp ti.r nhân, cOng ty TNHI-I, 
cong ty c phn, cong ty hqp danh) 

02 ngày lam vic 

29 Dang k hoat dng chi nhánh, van phOng di din (dôi 
vài doanh nghip ho?t dng theo Giây phép du tu, Giy 
chirng nhn dAu tu hoc các giy t có giá trj pháp l 
tuong duong) 

02 ngày lam vic 

30 Cp Giy chirng nhn dang k hot dng chi nhánh, van 
phông dai  din thay the cho ni dung dang k hott dng 
trong Giây chirng nhn dAu tu hoc GMy chrng nhn 
dang k hoat dng chi nhánh, van phông d?i  din do co 
quan däng k dâu tu cp ma không thay dôi ni dung 
dang 1c hot dng 

02 ngày lam vic 

31 Thông báo 1p dja dim kinh doanh (dii vOi doanh 
nghip tu nhân, cOng ty TNHH, cong ty c phn, cong ty 
hcip danh) 

02 ngày lam vic 

32 Thông báo l.p dja dim kinh doanh(d6i vâi doanh 
nghiphot dng theo GiAy phép dâu tis, GiAy chirng 
nhn dâu tu hoc các gi.y t có giá trj phap l tucYng 
throng) 

02 ngày lam vic 

33 Däng k thay di ni dung däng k hoat dng cüa chi 
nhánh, van phông dai  din, dia diem kinh doanh (dOi vâi 
doanh nghip ti.r nhân, cong ty TNHH, cOng ty cô phAn, 
cOng ty hçip danh) 

01 ngày lam vic 

34 Dang k thay di ni dung dang k hoat dng chi nhánh, 
van phàng dai din (dOi vài doanh nghip hoat dng theo 
Giiy phép dâu tu, Gi.y chrng nhn dâu tu hoc cac giy 

01 ngày lam vic 
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tô có giá trj pháp l trcing duung) 

35 Dang k thay Mi nOi dung clang k dja dim kinh doanh 
(cal vài doanh nghip hot dng theo Giy phép d.0 tix, 
GiAy chirng nhtn du tu hoc các giây t cO giá trj pháp 
l tiicing ducing) 

01 ngày lam viec 

36 Thông báo cp nht thông tin c dông là Ca nhân nuâc 
ngoài, ngixi dai din theo u' quyên cüa c dông là to 
chirc ni.râc ngoài (dôi vOi cong ty c phn) 

01 ngày lam vic 

37 Thông báo cho thuê doanh nghip tii nhân 01 ngày lam vic 
38 Dang k thành 1p cOng ty trách nhim hu han  rnt 

thành viên tir vic chia doanh nghip 02 ngày lam vic 

39 Dãng k thành 1p cong ty trách nhim hthi hn hai thành 
vien trâ len t1r vic chia doanh nghip 02 ngày lam vic 

40 Dàng k thành 1p cong ty c phn tr vic chia doanh 
nghip 02 ngày lam vic 

41 Dang k thành 1p cong ty trách nhim hthi han mct 
thành viên tr vic tách doanh nghip 02 ngày lam vic 

42 Däng lc thành l.p cong ty trách nhim hüu han hai thành 
viên tth len tir vic tách doanh nghip 02 ngày lam vic 

43 DAng k thành 1p cong ty c phAn tt'r vic tách doanh 
nghip 02 ngày lam vic 

44 Hcip nhitt doanh nghip (cM vâi cong ty TNHH, cOng ty 
cô phAn và cong ty hcrp danh) 02 ngày lam vic 

45 Sap nhp doanh nghip (aM vài cOng ty TNHH, cOng ty 
c phAn và Cong ty hçip danh) 02 ngày lam vic 

46 Chuyn cM cong ty trách nhim hfu hn thành cOng ty 
c phân 01 ngày lam vic 

47 Chuyén cM cong ty c phn thành cong ty trãch nhirn 
hiu han  môt thành viên 03 ngày lam vic 

48 Chuyn cM cOng ty c phn thành cong ty trách nhim 
httu han hai thành viên trâ len 03 ngày lam vic 

49 Chuyn cM doanh nghip tu nhân thành cong ty trách 
nhirn hu han 03 ngày lam vic 

50  Cp lai  Giy ching nhan clang k doanh nghip 01 ngày làiii 
51 Cp nht b sung thông tin clang k doanh nghip 01 ngày lam vic 
52 CAp dM GiAy chrng nhn clang k kinh doanh hoc GiAy 

chrng nhn clang k kinh doanh và clang k thuê sang 
GiAy chüng nhn clang k doanh nghip nhung không 
thay cM nQi dung clang k kinh doanh và clang k thuê 

01 ngày lam vic 

53 DM GiAy chirng nhan clang k doanh nghip cho doanh 
nghip hoat clng theo Giây phép dAu tu, Giây ching nhn 
dâu tu (dng thOi là GiAy chü'ng nhn clang k kinh doanh) 
hoc giây t6 khác cO giá trj pháp l tuang throng 

01 ngày lam vic 



54 Thay di ni dung clang k kinh doanh ti Gthy phép du 
tu, Giây chirng nhn d.0 tu (dông thôi là Giây chng 
nhn clang k kinh doanh) 

01 ngày lam vic 

55 Thành ltp t chirc kinh t cüa nhà du tl.r nuâc ngoài (ap 

dyng trong tru&ng hcrp N/ia dáu tu nu'ác ngoài dd ducrc 
cap Giá'y phép ddu tu; Giá'y chthig nhn ddu tw,) 

02 ngày lam vic 

53 Giãi th cong ty TNHH mt thành vien 05 ngày lam vic 
57  Tam ngrng kinh doanh cong ty TNHH mt thành viên 01 ngày lam vic 
1.2  Thành 1p và hot ttng cüa doanh nghip xä hi 
58 Thông báo Cam kt thrc hin miic tiêu xã hi, môi 

truô'ng 03 ngày lam vic 

59 Thông báo thay di ni dung Cam kt thrc hin mC tjU 
xA hi, rnôi truông 03 ngày lam vic 

60 Thông báo chAm dirt Cam kt thixc hiên muc tiêu xä hi, 
rnOi truYng 03 ngày lam vic 

61 Chuyn ca si báo trçi xã hi, qu5' xä hi, qu ttr thin 
thành doanh nghip xà hi 03 ngày lam vic 

II Linh vrc Thành 1p và hoit c1ng cüa lien hip hqp 
tác xä 

1 Dang k lien hip hcp tác xä 03 ngây lam vic 
2 Dang k thay di ten, dja chi trii sâ chInh, ngành, ngh 

san xuât, kinh doanh, vOn diu l, ngithi dai  din theo 
pháp lu.t; ten, dja chi, ngui di din chi nhánh, van 
phOng dai  din cüa lien hip hcip tác xa 

03 ngày lam viêc 

3 Dang k khi lien hip h?p tác xâ chia 03 ngày lam vic 
4 Däng k khi lien hip hçp tác xã tách 03 ngày lam vic 
5 Dang k khi lien hip hqp tác xã hqp nht 03 ngày lam vic 
6  Dãng k khi lien hip hçp tác xã sap nhp 03 ngày lam vic 
7 CAp 1i giAy chüng nhn clang k lien hip hçp tác xä (khi 

bj mat) 03 ngày lam vic 

8 CAp li giAy chCrng nhn clang k chi nhánh, van phông 
 dai din lien hip hçp tác xa (khi bj mAt) 03 ngày lam vic 

9 CAp li giAy chtrng nhn clang k lien hip hçxp tác xâ (khi 
bj hu hông) 03 ngày lam vic 

10 CAp lai giAy chirng nMn clang k chi nhánh, van phOng 
 dai din lien hip hcp tác xã (khi bj hu hông) 03 ngày lam vic 

11 Thu hi GiAy ching nhn clang k lien hip hçip tác xâ 
(di vó.i truông hçip lien hip hçxp tác xa giãi th tir 
nguyen) 

03 ngày lam vic 

12 Dang k thay di nOi dung clang k chi nhánh, van phong 
 dai din, dja di&m kinh doanh cüa lien hip hp tác xã 03 ngày lam viéc 

13 Thông báo thay di ni dung clang k lien hip h9p tác xâ 03 ngày lam vic 
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14 Thông báo v viôc gOp vn, rnua c phn, thành lap 
doanh nghiçp cua lien hip hçcp tac xa 03 ngay lam viec 

15 Tarn ngirng hot dng cüa lien hip hçp tác xä, clii 
nhánh, van phOng dai din, dia diem kinh doanh cüa lien 
hip hçip tác xâ 

03 ngày lam vic 

16 Chm dirt hoat dông cüa chi nhánh, van phOng dai diên, 
da diem kinh doanh cua lien hiçp hqp tac xa 03 ngay lam viec 

17 CAp 1ai  giAy chng nhn dang k lien hip hp tác x (khi 
dôi tir giây chirng nlin dang k kinh doanh sang giây 
chirng nhn däng k lien hip h?p  tác xä) 

03 ngày lam vic 

18 Thay di ca quan dang k lien hip hcxp tác xa 03 ngày lam vic 
III  Linh vic h trç doanh nghip nhô vã vü'a 

111.1 
 tao 

Thành 1p và hoat  dng qu5 dãu tir khOi nghip sang 

1  Thông báo thành 1p qu du tu khâi nghip sang tto 15 ngày lam vic 

2 Thông báo tang, giãm vn gOp cüa qu dAu tu khii 

nghip sang tao 15 ngay lam viec 

3 Thông báo gia han th&i gian hoat dông qu dAu tu khâi 
nghiçp sang tao 15 ngay lam viec 

4 Thông báo giái tli và kt qua giái th qu> dâu tu khâi 
nghicp sang tao 15 ngay lam viec 

111.2  Thu tic v d nghj h trQ' tn van 

5 Thu tuc h trn tu vAn, huàng dn h so, thu tuc thành lap 
doanh nghiçp 02 ngay lam viec 

IV Linh vtrc dAu thâu 

1 ThArn djnh báo cáo nghien ciru tin khá thi, quyt dnh 

thu tnrcmg dâu tu dr an do nhà dâu tu dê xuât 

- Dir an nhórn A 60 ngày 

- Dr an nhOm B 30 ngày 

2 ThAm dinh, phê duyt báo cáo nghien cüu khá thi dir an 
donhàdâutudêxuât 

- Dr an Qu6c gia 90 ngây 

- Dir an nhOrn A 40 ngày 

- Dir an nhórn B, C 30 ngày 

3 ThAm djnh, phe duyt bão cáo nghien ciru khã thi diu 

chinh du an do nhà dâu tu dê xuât 

- Dr an Qu6c gia 90 ngày 

- Di an nhOrn A 40 ngày 

-D%ránnhórnB,C 30ngày 

V Linli vrc du tn vào nông nghip, nông thôn 
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1 Cam k& h trçY vn cho doanh nghip dAu tu' vao nông 
nghip, nông thôn theo Nghj djnh so 57/201 8/ND-CP 
ngãy 17/4/2018 cUa ChInh phü 

15 ngày lam vic 

VI Linh vuc tir ti Vit Nam 
1 Quyt djnh chü tru'ang du tu cüa Quc h)i (d& vâi dir 

an khong thuc din cap Giây chirng nh.n dang k dAu 
tu) 

90 ngày lam vic 

2 Cp Giy ch(rng nhn däng k clu tir d& vOi dir an 
không thuc din quyêt djnh chü truclng ctu tu 08 ngày lam vic 

Cp giy chrng nhn dAng k du tu' di vOi du an thuc 
din quyêt dnh chü tnrang dâu tu cüa Quc hi 

Theo Chu'cing 
trInh và k' h9p 
cüa Quc hôi 

4 Diu chinh ten dir an du tu, ten và dja chi nhà dAu tu' 
trong GiAy chirng nhn dang k du tt.r 02 ngày lam vic 

5 Diu chinh ni dung dir an dAu tu' trong Giy chirng nhtn 
dang k dAu tu' (doi vji tnthng hp không diu chinh 
quyêt djnh chU truong dAu tu) 

10 ngày lam vic 

6 Chuyn nhi.rçng dir an du tu di vài các tru'O'ng hcxp: (i) 
dir an du'çc cap GiAy chfrng nhn dang k dãu tu và 
không thuic truô'ng hçip quyêt djnh chü tnrong d.0 tu', 
(ii) dir an dirc cap Giây chirng nhn däng k du tu' 
thuc tnr&ng hcip quy& djnh chü trtrang du tu ma nhã 
du tu da hoàn thành vic gop von, huy dng von và dua 
dr an vào khai thác, vn hành 

07 ngày lam vic 

7 Diu chinh d an du tu' trong trung hçp chia, tách, hçxp 
nh.t, sap nhp, chuyn di loai hInh to chirc kinh t 08 ngày lam vic 

8 Diu chinh dir an dAu tir theo bàn an, quy& djnh cüa tôa 
an, tr9ng tài 08 ngày lam vic 

9 Cp li GiAy chi'xng nhn dang k dAu tu' 02 ngày lam vic 
10 Hiu dInh thông tin trén Giy chü'ng nhn dang k dâu tu' 02 ngày lam vic 
11 Gian tin d du tu' 15 ngày lam vic 
12 Thành 1p vAn phOng diu hành cüa nhà dAu tu nuâc 

ngoài trong hcp dong BCC 08 ngAy 

13 Ch.rn dirt hoat dng vAn phông diu hành cüa nhà dAu tu 
rnrâc ngoài trong hçip dng BCC 08 ngày 

14 Di Gity chüng than dAng k du tu' cho dir an hot dng 
theo Giây phép du ttr, Giây chtrng nhan dAu ftr hoac giy ti 
khác Co giã trj pháp ! tuong ducing 

02 ngày 

15  Cung cp thông tin v dir an du tu 05 ngày lam vic 
16 Bão dam dAu tu trong trung hcp không du'çic tip tiic áp 

diing u'u dAi du tu' 15 ngày 

17 Gop vn, mua c phn, phAn vn gOp vào t chcrc kinh t 
cüa nhà du ti.r nuOc ngoài 08 ngay 
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VII Vn h trQ phát trin chInh thfrc (ODA) và vn vay 
uu däi cüa các nhà tãi trçr nuô'c ngoài 

Lip, thAm djnh, quyt djnh du tix chining trInh, dr an 
du tu thuc thârn quyên cüa ngui di'rng dâu co quan 
chü quán 

- Dix an nhOm A 50 ngày 
-DiránnhórnA 40ngay 
- Dr an nhóm B 30 ngày 
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QUY TRINU NQI BO GIAI QUYET THU TVC  1JAN11 CHINH 
THTJQC TRAM QUYEN QUYET D!NIJ  CUA UBND TNH 

(Ban hành kern theo Quylt djnh sd f6/QD-UBND ngày I'  /12/2019 cüa hz tjch UBND tinh Phz Yen) 

I. LINH VIJ'C DAU TV' T&J  VIET NAM 
1. Thñ tic: Quyt djnh chü trtro'ng dãu tu cüa Uy ban nhân dan tinh (dôi vói diy an không thuc din cp 

Giãy cuing nhn dãng k dan tw) 
- TIz lii hrn giái quyêt: 18 ngày lam vic kê tü ngày nhn dü ho so hcip 1. 
- Quy trinh nôi b3: 

Thu tn 
cong vic 

Ni dung cong viêc Trãch nhim xir ly  cong vic Thôi gian 
thrc hin 

BirOc I 

- Kim tra, hu&ig dn, tip nhân h s. gt'ri phiêu hn trâ 
cho cá nhãnJt6 chüc 
- Chuyên ho so trén Cong djch vii cong tnrc tuyên va ho SO 

giây cho S& K hoach va Du tu xCr 1 hO so 

Cong chCrc cüa St K hoach và Du 
tu duçic cr tip nhn h so tai  Trung 
tam phic hành chInh cong tinh 

¼ ngày lam vic 

Btthc 2 
- Nhân h so va giãi quyt; 
- Dix thâo van bàn lAy kin thAm djnh cüa các co quan, 
don v Co lien quan. 

Chuyên vien Phông chuyên mon cüa 
I< và Dâu tu 

ngày iam vic 

Biroc 3 Xem xét, xác nhân du thào vAn bàn truàc khi trInh LAth do 
S k gui lAy kin 

LAnh dao  PhOng chuyên mon cüa Sr 
K hoach va DAu tu 

¼ ngày lam vic 

Biroc 4 Xem xét k duyt vAn bàn LAnh dao Si K hoach và Du ij  '/ ngày lam viêc 

Biróc 5 Lam thu tIc phát hành vAn bàn và gui h so lAy kin VAn thu So ¼ ngày lam vic 

Biroc 6 Tham gia kin thAm djnh gui SO K hoch và Du tu Các Co quan, don vj có lien quan 07 ngày lam vic 

Biroc 7 
Xem xét kin cüa các don vj, Mng hçip thAm djnh h so và 
dir thão báo cáo kt qua thAm djnh. 

Chuyen viên PhOng chuyên mon cüa 
SO Ke hoach và Du tu 

05 ngày lam vic 

Biroc 8 Xem xét, xác nhn dij thào báo cáo k& qua thAm djnh truOc 
khi trInh LAth dao SO k trmnh UBND tinh. 

LAth dao  PhOng chuyên mon cüa SO 
Kê hoach và Dâu tu /'2 ngày lam vic 



Btroc 9 Xem xét k duyt van bàn trInh UBND tinh Lânh do So K hoch và Du ttx V2 ngày lam viêc 
Buóc 10 Lam thu tic phát hành van bàn và chuyn h so trmnh 

UBND tinh SO ¼ ngày lam viéc 

Biréc 11 
Kim tra, tip nhn h so, gin phiu hçn trá cho SO K 
hoach và E)u tu; chuyn ho so ctên LAnh dao Van phông 
UBND tinh phân cong xCr l 

Cong chine t?i bO phn tip nhn ho so 
Van phông UBND tinh 

03 ngày lam viéc 

Buóc 12  Phân cOng phông chuyên mon thu i M so Lânh do Van phông UBND tinh 

Biwc 13 

Phông chuyên mon kim tra, xir 1 h6 so, 1p Phiu trInh xCr 
l cOng vic; ly kin các don vi lien quan (nêu có); trInh 
Lânh d?o Van phông UBND tinh, LAnh do UBND tinh cho 

kiEn. 

Phông chuyén mon cüa Van phOng 
UBND Tinh 

Biróc 14 Kim tra h so, k trInh Lanh do UBND tinh Lath dao  Van phông UBND tinh 
Biroc 15  Kim tra và k duyt van bàn Lath do UBNT) tinh 

Blroc 16 Lam thi We phát hành vAn bàn, chuyn k& qua cho SO K 
hoch va Du tu Van thu Van phông UBND tinh 

Bithc 17 Chuyn kt qua tin SO K hoach va DAu tu dn Trung tam 
phiic vii hành chInh cong tinh. Buii din ¼ ngày lam vic 

Biroc 18 
- Xác nhân trén C6ng djch vi cong tr%rc tuyn; Cong chirc cüa SO K hoch và Du 

tu duçic cir tiêp nhn M so tai Trung 
tam phiic hãnh chInh cong tinh. 

¼ ngày lam viêc 
- Trã kt qua giãi quyt TTHC cho cá nhân/t6 chine và thu 
phi, l phi (nu co). 

Tong thôi gian giãi quyêt: 18 ngày lam vic 
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2. Thu tiic: Quyêt djnh chü trtrong dâu tir cüa ThU tuong Chmnh phil (dôi vói dr an không thuc (lien cIp 
Giây chil'ng nhn däng k dâu tir) 

- Thai /,zn giái quyét: 37 ngày lam vic ngày ké th ngày nhin dü ho so hcp lé, cii thC: 
- Quy trIn/, ,i3i bç3: 

Thir ttr 
cong viêc 

NOi dung cong vic Tiach nhim xu• } cong vic Thôi gian 
thyc hiên 

Bithc 1 

- Kim tra, huàng dan, tip nhn h so, g1ri phiu hçn trà cho 
cá nhân/t chüc 

• ' - Chuyên ho so trên Cong djch vi cong trirc tuyén và ho so 
giy cho S& K hoch và Dâu ttr xci l ho so 

Cong chCrc cUa Sc K hoch và DAu tu 
duqc cr tip nhn h so t?i  Trung tam 
phiic hành chInh cong tinh 

¼ ngày lam vic 

Bu'ó'c 2 

- Nhn h so và giài quyt; 
- Du thão van bàn lAy kiên thm dinh cUa các co quan, don vj 
có lien quan và van bàn giri hO so dij an cho B Kê hoach và 
DAu tu. 

Chuyên viên Phông chuyên mon cüa 
So Ké hoch và Dâu tu ¼ ngày lam vic 

Binrc 3 
Xem xét, xác nhn du thão vAn bàn truOc khi trInh Lânh d?o  SO 
k gOi lAy kin và gri Bô K hoach và DAu tu 

LAnh do Phông chuyen mon cUa SO 
K hoach và Dau tu ¼ ngày lam vic 

BLroc 4 Xem xét k)' duyt vAn bàn LAnh do SO K hoach Va Du tu ¼ ngày lam vic 

Biróc 5 Lam thU tic phát hành vAn bàn và giri h so lAy kin; dng 
th?i gi:ri ho so cho Bô K hoach và Dâu P.r d thâm djnh. VAn thu SO ¼ ngày lam vic 

Biroc 6 Tham gia kin thAm djnh gCri SO K hoch và Du P.r Các co quan, don vj CO lien quan 06 ngày lam vic 

Bu*c 7 

Xem xét kin cUa các don vj, tn hqp và 1p dir thào vAn bàn 
trinh UBND tinh xem xét Co kiên ye các ni dung quy djnh 
t?i Khoán 5 Diêu 31 Nghj djnh so 118/20151ND-CP gui Bô Kê 
hoach va Du tu. 

Chuyên viên PhOng chuyên mOn cUa 
SO Kê hoach va Dâu tu 03 ngày lam vic 

Biroc 8 
Xem xét, xác nhn di thào vAn bàn truOc khi trInh LAth dao  SO 
k trInh UBND tinh. 

Lãnh dao PhOng chuyên mon cUa SO 
K hoach và Dâu tir Y2 ngày lam vic 

Btr&c 9 Xem xét k duyt vAn bàn trInh UBND tinh. LAnh dao  SO K hoach và DAu tu V2 ngày lam vic 

Biroc 10 
Lam thi tuc phát hAnh van bàn và chuyn h so trInh UBND 
tinh. VAn thu SO ¼ ngày lam vic 

Biro'c 11 Kim tra, tip nhn h so, gCri phiu hçn trã cho SO K hoach COng chirc t?i bO phn tip nhn h so 03 ngày lam vic 
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và Du tu; chuyn h so dn Länh d?o  Van phèng UBND tinh 
phân cong xir 1 

Van phông UBND tinh 

Bir&c 12 
Phán cong phông chuyên mon (PhOng Du ti.r - Xây dirng) thii 
1hso 

Lãnh dao Van phông UBND tinh 

Biroc 13 
Phông chuyên mon kim tra, x1r 1 h so, 1pPhiu trInh xcr 1 
cong vic; lay kiên các don vj lien quan (nCu cO); trmnh Lãnh 
dao Van phOng UBND tinh 

PhOng Du tix - Xây dirng 

Bu'orc 14 Kiêm tra ho so, k3' trInh Lãnh dao  UBND tinh Länh do Van phOng UBND tinh 
Biroc 15 Kiêm tra và k duyt van bàn Lãnh do UBND tinh 

Btroc 16 
Lam thñ tiic phát hành van bàn gri cho Bô Kê hoach và Du liz 
và Sâ K hoach và DAu ni 

Van thu Van phOng UBND tinh 

Btroc17 
T chCrc thm dinh h so dii an du tis và 1p báo cáo thm djnh 
trInh Thu tuàng ChInh phñ. 

Bô Kê hoach va Du ni 15 ngày lam vic 

Bithc 18 Xem xét k duyt van bàn Thñ tuàng ChInh phü 07 ngày lam vic 

Btro'c 19 
Chuyn két qua tr S K hoach và Du lii dn Trung tam phiic 
vu hành chInh cong tinh. 

Buu diên 
¼ ngày lam vic 

Bithc 20 
- Xác nhan  trên Cong djch vii cOng trirc tuyn; 
- Trã kêt qua giái quyêt YT'HC cho Ca nhânitO chirc và thu phi, 
l phi (nêu co) 

Cong chirc cüa Sâ Kê hoach và Dâu tu 
duçic cfr tip nhn h so tai  Trung tam 
phiic hành chInh cong tinh. 

¼ ngày lam vic 

Tong thôi gian giãi quyêt: 37 ngày lam vic 
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3. Thu tiic: Diu chinh quyt dlnh  chü truorng du tn cüa Thu tuóng Chinh phü, UBND cp tinh (dôi vói dr 
an du tn không thuc din cp Giây chung nhn dãng k du ttr) 

3.1. Thu tiic: Diu chinh quyt d!nh  chü truong du tir cüa UBND tinh 
- Thô'i hzn gidi quyêt: 15 ngày lam vic ké tir ngày nhn dü ho so hç,p 1. 
- Quy trinh n3i b3: 

Thu tir 
côngviêc 

Ni dung cong vic Trách nhim xr ly cong vic ThOi gian 
thichiên 

Biwc 1 

- Kim tra, huâng dan, tip nhn h so, gui phiu hçn trã cho cá 
nhân/t6 chüc 

' - - Chuyên ho so trên Cong djch vii cong trirc tuyên và ho so giây 
cho S?r K hoach và Du tu xfi l h so 

- 
Cong chCrc cüa Sâ Kê hoch và Dâu 
tu duçic cir tiêp nhn ho so tti Trung 
tam phiic hành chInh Cong tinh 

¼ ngày lam vic 

Biroc 2 
- Nhn h so và giaiquyt; 
- D%r thào van bàn lay kin thm djnh cüa CáC co quan, don vj 
có lien quan. 

Chuyên viên Phông chuyên mon cüa 
K hoach và DAu tu ¼ ngày lam vic 

B,r(rc 3 Xem xét, xác nhn di,r thào van bàn tnthc khi trInh Lanh do Sà 
k gui ly r kin 

Lânh dao  Phông chuyên mon cüa Si 
Ké hoach và Dâu tu ¼ ngày lam vic 

Blthc 4 Xem xét k duyt van bàn Lânh dao Sâ K hoch và Du tu ¼ ngày lam vic 
Biroc 5 Lam thñ ti1c phát hành van bàn và gri h so lAy kin Van thu S& ¼ ngày lam viêc 
Buoc 6 Tham gia kin thAm djnh gui So K hoch và Du tu Các Ca quan, don vj Co lien quan 06 ngày lam viêc 

Biróc 7 
Xem xét kin cüa các don vj, t&ig hçp thAm djnh h6 soya dir 
thào báo cáo k& qua thAm djnh. 

Chuyên viên PhOng chuyên mon cüa 
SO Kê hoch và Dâu tu 03 ngày lam vic 

Bu'óc 8 Xem xét, xác nhan  dr thão báo cáo kt qua thAm dinh tnrOc khi 
trinh Länh dao SO k trInh UBND tinh. 

Lãnh dto Phông chuyên mon cüa SO 
K hoach và Dâu tu V2 ngày lam V1C 

BtrOc 9 Xem xét k duyt van bàn Lãnh do SO K hoach và DAu liz V2 ngày lam vic 
Biró'c 10 Lam thu t1ichát hành van bàn và chuyén h so trInh UBND tinh Van thu SO ¼ ngày lam vic 

Btroc 11 
Kim tra, tiêp nhn M so, gi'ri phiu hçn trã cho SO K hoach và 
Du tix; chuyên ho so dEn Lãnh dao  Van phOng UBND tinh phân 
cong xCr l? 

Cong chüc ti bO phn tiêp nhn ho so 
Van phOng UBND tinh 

03 ngày lam vic 

Bu&c 12 Phân cong phOng chuyên mon (PhOng Du lix - Xây drng) thii l) 
hso Lath do Van phOng UBND tinh 
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Btr&c 13 
Phông chuyên mônkim tra, xtr I h so, 1pPhiu trInh xir 1 
cOng vic; lay kiên các don vj lien quan (neu có); trmnh Länh 
do Van phông IJBND tinh 

PhOng chuyên mon cUa Van phOng 
UBND Tinh 

Biroc 14 Kim tra h so, k trInh Länh dao  UBND tinh Lãnh dao  Van phOng UBND tinh 
Biroc 15 Kiêm tra và k duyt van bàn Länh dao  UBND tinh 

Btroc 16 
Lam thu tiIc phát hành van bàn, chuyn kêt qua cho Sà K hoach 
và DAu ti.r. 

Van thu Van phông UBND tinh 

Biroc 17 
Chuyn kt qua tir S Kê hoach và Du tu dn Trung tam phiic 
vii hành chinh cong tinh. 

Bun diên 
¼ ngày lam viêc 

Biroc 18 
- Xác nhn trên Cng djch v11 cOng trirc tuyên; 
- Trã kêt qua giãi quyêt TTHC cho cá nhân/tô chirc và thu phi, l 
phi (nu cO). 

Cong chirc cüa S K hoach và Du 
tu duçic cir tip nhn h so tai  Trung 
tam phic hành chinh cOng tinh. 

¼ ngày lam viec 

Tong thôi gian giãi quyt: 15 ngày lam vic 
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3.2. Thfl tiic: Diu chnh quyt djnh chü tnrong dIu tir ciiaThii t1róng ChInh phil 
- T/,ôi /zçin giãi quyêt: 3'7 ngày lam vic ké tü ngày nhn dii ho so h9p 1. 
- Quy trinh ni31 bj: 

Thu tiy 
cong vic 

Ni dung cong vic Trãch nhirn xii 1 cong vic Thiii gian 
thirc hin 

Bir(rc 1 

- Kim tra, huàng dan, tip nhn h so, gri phiu hçn trã cho cá 
nhãnith chüc 
- Chuyên ho so trên Cong djch vi cong trrc tuyên và ho so giây 
cho S K hoach và Du UI xcr i ho so 

Cong chCrc cüa Si K hoch và Du 
Ui duçic cr tip nhn h so tai  Trung 
tam phiic hành chInh cOng tinh 

1/4  ngày lam vic 

Bir&c 2 
- Nhn h so và giái quyt; 
- Du thào van bàn lay kiên thm djnh cüa cac Co quan, don vj có 
lien quan va van bàn giri h so dir an cho Bô K hoach và DAu tu. 

Chuyên viên Phông chuyên mon cüa 
Sór Kê hoach Va Dâu UI 

¼ ngày lam vic 

Biróc 3 
Xem xét, xac nhn dij thão van bàn truâc khi trinh Lath dao  Sâ k 
giri ly 5' kin và gui Bô K hoach và Du UI 

Lanh dao  Phông chuyên mon cüa Sâ 
K hoch và Dâu UI 

¼ ngày lam vic 

Biroc 4 Xem xét k5' duyêt van bàn Lânh dao  Sr K hoach và Du UI ¼ ngày lam vic 

Biroc 5 
Lam thu tic phát hành van bàn và gui h so 1y 5' kin; dng th?yi 
gài h so cho Bô K hoach và Du UI d thm djnh. Van thu S& ¼ ngày lam vic 

Biroc 6 Tham gia 5' kin thin djnh gui Si K hoch và Du UI Các co quan, don vj CO lien quan 06 ngày lam vic 

Bu'óc 7 

Xem xét 5' kin cüa các don vj, tng hqp và 1p dij thão van bàn 
trInh UBND tinh xem xét cO 5' kin ye các ni dung quy djnh tai  
Khoãn 5 Diêu 31 Nghj djnh so 118/2015/ND-CP gui Bô K hoach 
va Dâu UI. 

Chuyên viên PhOng chuyên mon cüa 
S?i Kê hoach và Dâu UI 

03 ngày lam vic 

Bu'óc 8 
Xem xét, xác nhn di thão van bàn trtrâC khi trinh Länh dao  Stc k5' 
trinh UBND tinh. 

Lanh ctao PhOng chuyên mon cüa Si 
K hoach và Dâu UI 

'/2 ngày lam vic 

BirOc 9 Xem xt k5' van bàn trinh UBND tinh. LAnh dao  Si K hoach và Du Ui 1/2 ngày lam vic 
Biroc 10 Lam thu tlic phat hành van bàn và chuyn h so trInh UBND tinh. Van thu Si '/4 ngày lam vic 

Blthc 11 
Kiêm tra, tiêp nhn h so, gui phiu hçn trã cho Si K hoach và 
DAu UI; chuyn ho so dn Lânh dao van phOng UBND tinh phan 
cong xir 15' 

Cong chCrc tai bO phn tip nhn h 
so Van phOng UBND tinh 03 ngày lam vic 

Biróc 12 Phân cong phOng chuyên mOn (PhOng DAu UI - Xây dirng) thii 15' h Länh dao  VAn phOng IJBND tinh 
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so 

B.r&c 13 
PhOngchuyen mon kim tra, xcr 1 h so, 1p Phiêu trinh xi 1 cOng 
vic; lay kiên các don vj lien quan (nêu có); trinh Lãnh do Van 
phOng UBND tinh 

PhOng Du tu - Xây dung 

Btróc 14 Kiêm tra ho so, k trinh Lãnh dio UBND tinh Lânh dao Van phông UBND tinh 
B,roc 15 Kiêm tra vã k duyt van bàn Länh dao  UBND tinh 

Birc 16 
Lam thu t1c phát hành van bàn giri cho B Kê hoch và Du tu và 
Sr K hoach và Du tu. 

Van thu Van phông UBND tinh 

Buoc17 
T chrc thm dinh h so du an du tu và lap báo cáo thm djnh 
trInh Thu tuàng ChInh phü. 

BôKhoachvàDâutu 
15 ngày lam vic 

Bu*c 18 Xem xét k duyt van bàn Thu tuàng ChInh phü 07 ngày lam vic 

Btwc 19 
Chuyn kêt qua tir Sâ K hoach và D&u tu den Trung tam ph11c 
hành chInh cong tinh. 

Buu diên 
¼ ngày lam vic 

Btróc 20 
- Xác nhn trén Cng dch vi cong trirc tuyn; 
- Trà két qua giái quyêt TTHC cho cá nhânitô chirc và thu phi, 1 
phi (nêu co). 

Cong chüc cüa Sâ K hoch va Du 
tu duçcc cCr tip nhn h so tai  Trung 
tam phic hành chInh cOng tinh. 

¼ ngáy lam viêc 

Tng thôi gian giãi quyt: 37 ngày lam vic 
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4. Thu tuc: Cp Giy chñng nhn dãng k dIu ttr dôi vói dtr an thuic din quyt djnh cliii trirong du hr. 
4.1.Thü tic: Cap giây chIrng nhn dng k dIu tu' dô vó'i dty an thuc din quyêt djnh chü trirong du hr cüa 

Uy ban nhãn dan cap tinh 
- Thôi han giái quyêt: 20 ngãy kê tr ngày nhn dü ho so hcip 1. 
- Qu' Irl n/i nöi bô: 

Thu tir 
cong viêc 

Ni dung cong vic Trácti nhim xir I cong vic Thôi gian 
thrc hin 

Biroci 

- Kim tra, hung dan, tip nhn h so, gui phiu hçn trá cho cá 
nhãn/t chrc 

' ' - Chuyên ho so trén Cong djch vi cOng trrc tuyên và hO so giy cho 
Sâ Kê hoch và Du tu xu 1 h so 

Cong chCrc ciia Sc KE hoch Va 
Du tu &rcrc cr tiêp nhn h so 
tai  Trung tam phic hành chInh 
cOng tinh 

¼ngay 

Biroc 2 
- Nhn h so và giãi quy&; 
- Dr thâo van bàn lay kiên thm djnh cña CáC Co quan, don vi co lien 
quail. 

Chuyên viên Phông chuyên mon 
cüa So K hoch và DAu tu 

1/4 ngày 

Birorc 3 
Xem xét, xac nhn dir tháo van bàn triiOc khi trInh Lành dao  SO k5' gcri 
1y kin 

Lanh dio Phông chuyên mon 
ciia SO K hoach và Du Pr 

¼ ngày 

Biroc 4 Xem xét k duyt van bàn Lanh do SO K hoach và Du tu 1/4 ngày 
Bir(rc 5 Lam thU tiic phát hành van bàn và gri h so lAy kin Van thu SO ¼ ngày 
Btnrc 6 Tham gia kin thAm djnh gui SO K hoch và DAu tu Các cci quan, don vj có lien quan 07 ngày 

Biroc 7 
Xem xét kin cUa các don vj, t6ng hqp thAm djnh h so va dr tháo 
báo cáo két qua thAm djnh. 

Chuyên viên Phông chuyên mon 
cUa SO K hoach và Du Pr 

05 ngày 

Biroc 8 
Xem xét, xác nhn dir thão báo cáo kt qua thAm djnh truOc khi trinh 
Länh dao SO k trInh UBND tinh. 

Länh dao  Phông chuyên mOn 
ci'la SO K hoach và Du tt.r /'2 ngày 

Birrc 9 Xem x& k duyt van bàn trmnh UBND tinh Lânh dao  SO K hoach và DAu tu V2 ngày 
Bir&c 10 Lam thU tic,phát hành van bàn và chuyn h so trInh UBND tinh Van thu SO ¼ ngày 

Biróc 11 Kim tra, tiêp nhn hó so, giri phiu hçn trà cho SO K hoach và DAu 
Pr; chuyn ho so dn LAnh do Van phông UBND tinh phân cOng xü 1 

Cong chCrc ti b phn tip nhn 
M so Van phong UBND tinh 

03 ngày Biro'c 12 Phân cong phong chuyên mon thii l h6 so Lanh dao  Van phông UBND tinh 

Bircrc 13 Phông chuyên mon kim tra, xü 1 h so, 1p Phiu trmnh xü l cOng 
vic; lAy kin cac don vj lien quan (nêu có); trmnh LAnh dao  Van 

Phông chuyên mon cUa Van 
phong UBNI) Tinh 
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phông UBND tinh 
Biroc 14 Kiêm tra ho sci, k trjnh Länh dao  UBND tinh Länh do Van phông UBND tinh 
Biróc 15 Kiém tra và k duyt van bàn Lãnh dao  UBND tinh 

Biroc 16 Lam thu tiic phát hành van bàn, chuyn kt qua cho S K hoch và 
Du ti.r. Van thu Van phOng UBND tinh 

Birorc 17 
Tip nhn van bàn quyt dnh chñ truclng du tu và dir tháo Giy 
chirng nh.n dãng k dâu tu 

Chuyên vien Phông chuyên mon 
cüa Sâ Kê hoch và DAu tu 

01 ngày 

Bir&c 18 Xem xét, xác nhn dr tháo Giy chrng nhn dang k dAu tu truâc khi 
trInh Lãnh dio Sâ k' phê duyt. 

Lãnh do Phông chuyên mon 
cüa S Kê hoach và Dâu tu 

V2 ngãy 

Biróc 19 Xem xét k duyt van bàn Lãnh dao  Sâ K hotch và DAu tu V2 ngày 

Bu'oc 20 Chuyên kêt qua tü Sâ Ké hotch và DAu tu dn Trung tam phc vii 
hành chInh cong tinh. Buu diên ¼ ngày 

Biroc 21 
- Xác nhn trén Cng djch vii cong tri7rc tuyên; 
- Trâ k& qua giái quyêt TTHC cho cá nhânitô chi'rc và thu phi, 1 phi 
(neu co) 

Cong chrc cüa Sà K hotch và 
Du tu duçc cü tiêp nhn h s 
ti Trung tam phic hành chInh 
congtinh. 

¼ ngày 

Tong thOi gian giãi quyt: 20 ngày 
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4.2 Thu tçic: Cp giây chung n1iin dãng k dIu tu dôi vol dir an thuc din quyêt d!nh  chü truo'ng diu tu' cüa 
ThO ttró'ng ChInh phO 

- T/zà'i /zin giái quvêl: 39 ngây kê tir ngây nhn dO ho so hçip I. 
- Quy trInl, izi h: 

Thu tiy 
cong vic 

Ni (lung cong vic Trácli nhiin xfr t cOng vic ThO'i gian 
thiyc hin 

Btróc 1 

- Kim tra, huâng d.n, tip nhn h so, giri phiu hçn trá cho cá 
nhãn/th chirc 

' ' 
- Chuyên ho so trên COng djch vii cong trirc tuyên và ho so giây cho 
Sà Kê hoch và Du tu xü 1 h so 

Cong chirc cOa Sc K hoch và 
DAu ti.r dirge cir tip nhn h so 
ti Trung tam phic hành chInh 
cong tinh 

V4 ngày 

Btróc 2 
- Nhn h6 so và giài quy&; 
- Dir thâo van bàn lAy kiên thAm djnh cüa các co quan, don vj CO lien 
quan và vAn bàn gài h so dir an cho B K hoach và Dâu tu. 

Chuyên viên PhOng chuyên mon 
cüa S& K hoach và Du tix 

¼ ngày 

Btró'c 3 
Xem xét, xác nhn dr thào vAn bàn truôc khi trInh LAnh dao  Si k gri 
lAy kin và gui Bô K hoich và DAu tu 

LAnh dao PhOng chuyên mon 
cüa Si K hoach và Du tix ¼ ngày 

Biroc 4 Xem xét k) duyt vAn bàn LAnh do  S& K hoch và DAu tu ¼ ngày 

Bir&c 5 
Lam thñ t%lc phát hành vAn bàn và gui h so thy kin; dèing thciii gfri 
h so cho Bô K hoch và DAu tu d thAm djnh. VAn thu Sv ¼ ngày 

Biroc 6 Tham gia kin thAm djnh gui Sà Kê hoach và DAu tir Các co quan, don vi có lien quan 06 ngày 

Biroc 7 
Xem xét kin cUa cac don vj, tng hgp và 1p di,r thão vAn bàn trmnh 
UBND tinh xem xét cO kiên v các ni dung quy djnh ti Khoàn 5 
Diu 31 Nghj djnh s6 118/2015/ND-CP gCri B Kê hoch Va Du tu. 

Chuyên vien PhOng chuyên mOn 
cüa St K hoach và DAu tu 03 ngày 

Birrc 8 Xem xét, xác nhn dir thâo vAn bàn truâc khi trInh LAnh do Si k 
trInh UBND tinh. 

LAnh dao  PhOng chuyên mOn 
cüa Si Kê hoch và DAu tu 

V2 ngày 

Bithc 9 Xem xét k duyt vAn bàn trinh UBND tinh. LAnh dao  Sâ K hoach va [Mu tu '/2 ngày 
Btthc 10 Lam thu Wc,phát hành vAn bàn và chuyn h so trinh UBND tinh. VAn thu S?r ¼ ngày 

B tr&c 11 Kim tra, tiêp nhn h6 so, gui phiu hçn trã cho Si K hoach và [Mu 
tu; chuyên ho so dn LAnh do VAn phông UBND tinh phân cong xcr l 

Cong chuxc tai bO phn tip nhn 
h so VAn phOng UBND tinh 

03 ngày Burcrc 12 Phân cOng phOng chuyên mon (PhOng [Mu tu - Xây dirng) thii l h so LAnh dao  VAn phOng UBND tinh 
Bir(rc 13 PhOng chuyên mOn kim tra, xcr l h so, 1p Phiu trInh xCr I' cong PhOng [Mu tu - Xây drng 
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vic; lAy kin các don vj lien quan (nu có); trInh Länh dao Van 
phông UBND tinh 

Btróc 14 Kim tra h so, k) trInh Lãnh dao UBND tinh LAnh dao  Van phông UBND tinh 
Buóc 15 Kim tra và k duyêt van bàn Lânh 1ao  UBND tinh 

Buóc 16 
Lam thu tuc phát hành van bàn Cri cho Bô K hoach và Dâu tu Va S& 
Kê hoach và Du tu. 

V phông UBND tinh 

Btró'c 17 
T ch(rc thAm dinh h so du an du tu và 1p báo cáo thAm djnh trInh 
Thu ttrcng ChInh phü. 

BO Ké hoach và Dâu tu 15 nàv 

Bu&c 18 Xem xét k duyt van bàn Thu tuâng Chmnh phü 07 ngày 

Bu'óc 19 
Tip nhn van bàn quyt djnh chü truong du tu và dir thâo GiAy 
chüng nhn dang k dâu P1 

Chuyên viên Phông chuyén mon 
cüa Sâ Ké hoach và DAu tu 

01 ngày 

Birc 20 
Xem xét, xác nhn dr thào GiAy ching nhn dang k) du tu truàc khi 
trinh Lanh dao  Sv k phê duyt. 

Lãnh do Phông chuyên mOn 
cCia Sâ K hoach và DAu tii Y2 ngày 

Biwc 21 Xem xét k duyt van bàn Länh dao  Sâ K hoach và DAu tu Y2 ngày 

Bir&c 22 
Chuyn kêt qua tr Sc K hoach và [Mu Pr dn Trung tam phuc vi 
hành chInh cong tinh. 

Buu dien '/ ngày 

Buóc 23 
- Xác nhn trên C&ig djch vi cong trirc tuyêfl 
- Trà kt qua giài quyêt TTHC cho cá nhân/tO ch(rc và thu phi, 1 phi 
(neu co) 

Cong chirc cüa Si K hoach va 
[Mu tu duc ctr tip nhn h so 
tai Trung tam phl:lc hành chInh 
cOng tinh. 

¼ ngày 

Tng thèi gian giãi quyt: 39 ngày 
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5. Thu tiic: Diêu chinh Giãy chung nhn dãng k dãu tu' dôi vói dir an dâu tir thuc din diêu chinh quyêt 

d!nhl chu tru'o'ng dan tir cüa UBND tinh 
- T/zôi h,n giái quyêt: 17 ngày lam vic kê tr ngày nhn ho so hçip 1. 
- Ouv trinh nôi bô: 

Thir tij 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xü' l cong vic ThO'i gian 
thi•rc hin 

Bu'ócl 

- Kim tra, hixOng dan, tiêp nhn h so, gui phiêu hçn tn cho cá 
nhân/th chrc 
- Chuyên h so trên Cong djch vi Cong trrc tuyn và ho so giy cho 
SO Kê hoch vi Du tu xCr 1 h so 

Cong chüc cüa SO K hoch và DAu 
tir duqc cr tip nhn h so 
Trung tam phiic hành chInh cong 
tinh 

¼ ngiy lam vic 

BLró'c 2 
- Nhn h so và gui quyt; 
- Du thio van bin lay kiên thm (1!nh cüa CáC co quan, don vj Co 

lien quan. 

Chuyên viên Phong chuyên mon 
cüa SO K hoach vl Du tu 

¼ ngày lam viêc 

Buroc 3 
Xem xét, xác nhn dir  thio van bàn tnróc khi trInh Lãnh d?o  SO k 

. . gth lay y hen 
Linh do Phông chuyên mon cña 
SO K hoach vi Du tu 

Y4 ngày lam vic 

BurOc 4 Xem xét k duyt yin bin Linh dao  SO K hoch và DAu tu '/ ngày lam vic 
Btro'c 5 Lam thu tile  phát hinh yin bin và gCri ho so iAy kin Vin thu SO ¼ ngày lam vic 
Bir&c 6 Tham gia kin thm djnh gui SO K hoch và Du tu Các co quan, don vj cO lien quan 06 ngiy lam vic 

Biroc 7 
Xem xét kin cUa các don vj, tng hçrp thm djnh h so và dr thio 
bao cao ket qua th.m djnh. 

Chuyên viên PhOng chuyên mon 
cüa SO K hoch và Du tu 

03 ngiy lam vic 

BLroc 8 
Xem xét, xác nhn d thio báo Cáo k& qua thm djnh truOc khi trInh 
Linh dao  SO k) trinh UBND tinh. 

Linh dao  PhOng chuyên mon càa 
SO Kê hoach và Diu tu 

'/2 ngiy urn vic 

BurOc 9 Xem xét k duyt yin bin trinh UBND tinh Lath dao  SO K hoch vi DAu tu V2 ngiy urn vic 
Biroc 

10 
Lam thñ tilc  phát hinh yin ban vi chuyên h so trInh UBND tinh Vin thu SO ¼ ngày lam vic 

Biroc 
Kim tra, ti nhn h so, gui phiu hçn tn cho SO K hoach và Dan 
tu; chuyen ho so dn Linh dao  Vin phOng UBND tinh phãn cong XIX 

Cong chuc ti b phn tip nhn h 
so Yin phOng UBND tinh 03 ngày lam vic 

Btrorc 
12 

Phân cong phOng chuyên mon thu l h so LAnh do VAn phOng UBND tinh 
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Buoc 
13 

Phông chuyên mon kim tra, xcr 1 h so, 1p Phiu trInh xü l Cong 
vic; lay y kiên các don vj lien quan (nêu co); trinh LAnh do Van 
phOng UBND tinh 

PhOng chuyên mon cia Van phông 
TiIth 

Blrffc 
14 

Kiêm tra ho so, k trmnh Lãnh dao UBND tinh Lânh dao  Van phông UBND tinh 

Buoc 
15 

Kiém tra và k3 duyt van bàn Lãnh dao  UBND tinh 

Bu&c 
16 

Lam thu tiic phát hành van bàn, chuyn k& qua cho So K hoach V 
Dutu. Van thu Van phông UBND tinh 

Btróc 
17 

Tip nhn van bàn quy& djnh chü trirong dAu tu diu chinh và dr thão 
Giây chCrng nhn dang k du tu diu chinh 

Chuyên viên Phông chuyên mOn 
cüa SO K hoach và D&u tu 

01 ngày 

Btrcrc 
18 

Xem xét, xác nhn di thão Giy chirng nhn dang k31 du ttr diu 
chinh truOc khi trinh Lãnh do SO k phê duyt. 

Lành dao  Phông chuyên mOn cüa 
SO K hoach va DAu tu Vz ngày lam vic 

Birórc 
19 

Xem xét k duyt van bàn LAnh dao  SO K hoach và Du ttr V2 ngày lam vic 

Birôc 
20 

ChuyM kt qua tir SO K hoch và Du tu dn Trung tam phvc vii 
hành chInh cOng tinh. Buu dién ¼ ngày lam vic 

Birrc 
21 

- Xác nhãn tren Cng djch vi Cong trirc tuyn; 
- Ira kêt qua giãi quyt TFHC cho Ca nhân/tô chcrc và thu phi, 1 phi 
(nêu có). 

Cong chcrc cüa SO K hoch Va 
Du tu duoc cfr tip nhtn hO so ti 
Trung tam phic hãnh chInh cong 
ih. 

Y4 ngày lam vic 

Tang thèi gian giãi quyt: 17 ngày lam vic 
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6. Thu tVc:  Diêu chinh Giãy chting nhn dãng k2 dãu tir dôi vói dr an thiu tir thuc diên diêu chinh Chü 
truong dau tir cüa Thu tuó'ng ChInh phü 

- Thó'i Izzn giái quyêt: 39 ngây lam vic kê tir ngây nhIn ho so hçp 1. 
- Quy IrIn/, 11?i  ho: 

Thfrtir 
cong 
vic 

Ni dung cong vic TrIch nhirn xfl l côngvic Thô'i gian 
thrc hin 

Biroc 1 

- Kim tra, huàng d.n, tip nhn ho so, gri phiu hçn trà cho Ca nhãnit6 
chirc 

Chuyn h so trén Cng djch vi Cong tr1rC tuyên và h so giy cho Sâ 
K hoach và Du P1 xr i ho so 

Cong chtrc cüa S& K hoch va 
Du tu ducic cü tip nhn h so 
ti Trung tam phic hành chmnh 
cong tinh 

¼ ngày lam vic 

Bir(tc 2 
- Nhn h so và giãiquyêt; 
- Di,r thão van bàn lay kiên thm ctjnl cüa cac co quan, on vj có lien 
quan và van bàn giri ho sodr an cho BO K hoach và DAu tir. 

Chuyên viên Phông chuyên mon 
cüa So K hoach và Du tu 

¼ ngày lam vic 

Biroc 3 
Xem xét, xác nhn diii thão van bàn truOc khi trinh LAnh dao  SO k gCri 
lay " kiên và gui Bô K hoach và DAu tu 

LAnh dao  Phông chuyên mOn 
cüa SO Ké hoach và Dau Pr 

¼ ngày lam vic 

Biro'c 4 Xem xét k) duyêt van bàn LAnh do SO K hoach và Du Pr ¼ ngày lam viêc 

Birórc 5 
Lam thu Wc phát hành vAn bàn và giri h so 1y 2 kin; dng thii gCri h 
so cho B Ké hoach và DAu tu d thm djnh. 

VAn thu SO ¼ ngày lam vic 

Biroc 6 Tham gia kin thm djnh gri SO K hoach và Du lit Các co quan, don vj Co lien quan 06 ngày lam vic 

Biróc 7 
Xem xét kin cüa cãc don vj, thng hçip và 1p dir tháo vAn bàn trinh 
UBND tinh xem xét cO kin ye các ni dung quy djnh ti oàn 5 fMèU 
31 Ng djnh s 118/2015/ND-CP gui Bô Kê hoch và Dâu tu. 

Chuyên viên Phông chuyên mon 
cüa SO K hoach và Du Pr 

03 ngày lam vic 

Bu'óc 8 
Xem xét, xác nhn dir thào vAn bàn truOC khi trInh LAnh dao  SO k trInh 
UBND tinh. 

LAnh dao  PhOng chuyên mOn 
cüa SO K hoach và Du 

V2 ngày lam V1C 

Biroc 9 Xem xét k duyt vAn bàn. LAnh dao  SO K hoach và Du Pr V2 ngày lam vic 
Biroc 

10 
Lam thu tiic phát hành vAn bàn và chuyên h so trInh UBND tinh. VAn thu SO ¼ ngày lam vic 

Biroc 
11 

Kim tra, tip than h so, gài phiu hçn trà cho SO K hoach và EMu Pr; 
chuyn ho so dn LAnh do Van phOng UBND tinh phan cong x1r l 

Cong chirc tai  b phn tiêp nhn 
h so VAn phOng UBND tinh 
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Biróc 
12 

. ... 
Phan cong phông chuyên mon (Phông Dâu tu - Xây dirng) thii i ho sa Lãnh dao Van phông UBND tinh 

03 ngày lam vic 

Btróc 
13 

Phóng chuyên mon kim tra, xCr 1 h sa, 1p  Phiu trInh xCr l cong vic; 
' - 

lay y kien các clan vj lien quan (nêu có); trInh Lânh do VAn phông 
UBND tinh 

Phông Dau ur - Xay dung 

B,rórc 
14 

* 
Kiêm tra ho sa, k trinh LAnh dao  UBND tinh LAnh clao Van phông UBND tinh 

Bir&c 
15 

Kiêm tra và k duyt van bàn LAnh clo UBND tinh 

Binc 
16 

Lam thu tiic phát hành vAn bàn gCri cho B K hoach và [Mu tu và Sâ K 
hoachvàEMutu. VAn thu VAn phông UBND tinh 

Bithc 
17 

T6 chirc thAm djnh h sci dir an dAu tu và 1p báo cáo thm djnh trInh 
Thu tuàng ChInh phü. Bô K hoach và [Mu 15 ngày lam vic 

Biróc 
18 

Xem xét k duyt vAn bàn Thu tu(mg ChInh phü 07 ngày lam vic 

Bthc 
19 

Tip nhin vAn bàn quyt djnh chü truang Mu tu diu chinh và dç thào 
Giây chCrng nhn clang k dâu tu diu chinh 

Chuyên vien Phông chuyên mon 
cüa Sr K hoach và [Mu ti' 

01 ngày 

Biróc 
20 

Xem xét, xác nhn dir tháo Giy chüng nhn clang k Mu tu diu chinh 
truâc khi trInh LAnh dao  S k phé duyt. 

LAnh do Phông chuyên mon 
cüa S Ké hoach và [Mu tu Y2 ngày lam vic 

Biroc 
21 

Xem xét k duyt vAn bàn LAth dao  Sc K hoach và [Mu tu V2 ngày lam vic 

Biroc 
22 

Chuyn k& qua tli Sei K hoach và [Mu tu dn Trung tam phiic vi hành 
chInh cOng tinh. Buu die ¼ ngày lam vic 

B troc 
23 

- 

- Xác nhân trén Cng djch vi cOng trirc tuyn 
- Trã két qua giài quyêt TTHC cho cá nhân/t chirc và thu phi, l phi 
(neu co). 

Cong chcrc cüa Si K hoach va 

[Mu tu duqc cr tip nhn h sa 
t?i Trung tam phic hãnh chInh 
cong tinii. 

/4 ngày lam vic 

Tang than gian giãi quyêt: 39 ngày lain vic 
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7. Thu tiflc: Chuyn nhirçng dir an dan tir 
7.1. Thu tiuc: Chuyên nhirçng dir an dãu hr dôi vol dir an dan hr thuc din quyêt dnh chü trtrong dâu ttr cüa UBND tinh 
- Thôi hin giãi quyêt: 20 ngày lam vic kê tr ngày nhn ho sa hçip 1 
- Ouv trInh nôi ho: 

Thu hr 
cong vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xü 1 cOng vic Thô'i gian 
thirc hin 

BuO'c 1 

- Kim tra, huàng din, tip nhn h sa, gCri phiu hn trâ cho cá nhân/t6 
churc

* - Chuyên hO sa trên Cong djch v cong trrc tuyên Va hO sa giây cho S& 
K hoch và Du hr xtr i hO sci 

Cong chCrc cüa St K hoach va 
Du tu dirçrc dr tip nhn h sa 
ti Trung tam phiic hành chInh 
cOng tinh 

¼ ngày lam vic 

BIrOc 2 
- Nhn h6 sa va giái quyt; 
- Dir thão van bàn lay kin thm djnh cüa các cci quan, &m vj có lien 
quan. 

Chuyên viên Phông chuyên mOn 
cüa Si K hoach và Dâu hr 

Y4 ngày lam vic 

B.rOrc 3 
Xem xet, xác nhn dir thão van bàn trithc khi trinh Lãnh dao  So k gui 
ly kin 

LAnh do Phông chuyên mon 
cüa SO Kê hoach và [Mu hr Y4 ngày lam vic 

Biroc 4 Xem xét k duyt van bàn LAnh dao  SO K hoach  và [Mu tu ¼ ngày lam vic 
Bu'&c 5 Lam thU tiic phát hành van bàn và gOi h sa ly kin VAn thu SO ¼ ngày lam vic 
Biroc 6 Tham gia kin thm dinh gOi SO K hoch và [Mu Pr Các Ca quan, dan vj CO lien quan 07 ngày lam vic 

Blró!c 7 
Xem xét kin cUa các dan vj, t6ng hcip thm djnh h sa và dir thão báo 
cáo k& qua thm djnh. 

Chuyên viên PhOng chuyên mOn 
cUa SO K hoch và [Mu hi 

04 ngày lam vic 

Biroc 8 
Xem xét, xác nhn dir thão báo cáo k& qua thm djnh trithc khi trInh 
Lành dao  SO k trInh UBND tinh. 

LAnh dao  PhOng chuyên mOn 
cUa SO K hoach và [Mu tu 

V2 ngày lam vic 

BirOc 9 Xem xét k duyt vAn bàn trmnh UBND tinh LAnh dao  SO K hoach va [Mu hr V2 ngày lam vic 
Buoc 10 Lam thU t%ic,phát hành vAn bàn và chuyn h sa trInh UBND tinh Van thu SO ¼ ngày lam vic 

Bir(rc 11 
Kim tra, tiêp nhn M sa, gui phiu hçn trã cho SO K hoach và [Mu Pr; 
chuyn h sa dn LAnh dto Van phOn UBND tinh phân cong xir l 

Cong chCrc tai bO phn tip nhn 
h so VAn phông UBND tinh 

03 ngày lam vic 
Bir&c 12 Phân cong phOng chuyên mon thii l hO so LAnh dao  VAn phOng UBND tinh 

Biroc 13 
Phôngchuyên mOn kim tra, xü l h so, 1p Phiu trInh xO 1 cong 
vic; lay kin các dan vj lien quan (nu cO); trinh LAnh dao  VAn phOng 
UBND tinh 

PhOng chuyên mOn cUa VAn 
phông IJBND Tinh 

Buoc 14 Kim tra h so, k trInh LAnh do UBND tinh LAnh dao  Van phOng UBND tinh 
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Birrc 15 Kim tra và k duyt van bàn Lãnh dao UBND tinh 

Bc 16 
Lam thu tuc phát hành van bàn, chuyn két qua cho S?i K hoach và Dâu 
tu. 

Van thu Van phông UBND tinh 

Btro'c 17 
T4 nhân vAn bàn quy& djrih chü truang dAu tu diu chinh và dir thâo 
Giây chCrng nhn dang k dâu tu diu chinh 

Chuyên viên Phong chuyên mon 
cüa Sâ K hoch và Du tu 

02 ngày 

Btrcrc 18 
Xem xét, xác nhn d1r thào Giy chüng nhn dang k du tu diu chinh 
truâc khi trmnh LAnh dao  Sc k phê duyêt. 

LAnh do Phông chuyên mon 
cüa Sr K hoach và Du tu 

'/2 ngày lam vic 

Biróc 19 Xem xét k, duyêt vAn bàn LAnh dao  S& K hoch và Du Ui V2 ngày lam vic 

Bir(rc 20 
Chuyn két qua tir S& K hoach và Du tu den Trung tarn phuc vu hành 
chInh cong tinh. 

B diên 
Y4 ngày lam vic 

Birc 21 
- XAc nhn trên Cng djch vi cong trirc tuyen 
- Trã kt qua giâi quyêt TT'HC cho cá nhân/t6 chCrc và thu phi, l phi 
(neu co) 

Cong chüc cCia Si K hoach và 
Du tu duçic cCr tip nhn h sa 
tai Trung tam phiic hành chInh 
cong tinh. 

Y4 ngày lam vic 

Tang thôi gian giãi quyt: 20 ngày lam vic 
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7.2. Thu tile: Chuyn nhirçng dir an du tir dôi vói dij an dâti tir thuic din quyêt (1!nh chñ tru0ng thIu tir cüa Thu 
twrng chInh phil 

- Thoi han giãi quyêt: 34 ngày lam vic k ti ngày nhn h so hçxp I 

- -, 

Thfr hr Ni dung cong vic Trách nhim xii 1 cong vic Thôi gian 
cong vic thçrc hin 

- Kim tra, huing dan, tip nhn h so, g'ri phiu hçn trã cho cá nhãn/t Cong chCrc cüa Si K hoach va 

chi'.rc Du hr duac cir tip nhn h so 
Bu'óc I ' ' ¼ ngày lam vic 

- Chuyên ho so trén Cong djch vi cong trirc tuyên và ho so giây cho Sâ tai  Trung tam phiic hành chInh 
K hoach và DAu tu xü l ho so cong tinh 
- Nhn h so vã giãi quyêt; 

BuOc 2 - Du thâo van bàn 1Ay kiên th.m djnh cüa các co quan, don vj có lien cüa Si K hoach và DAu tu 
quan và van bàn gui ho s dir an cho B K hoch Va Du tu. 

Chuyên viên Phông chuyên mon ¼ ngày lam vic 

Buóc 3
Xem xét, xác nhn dr thão van bàn trixàc khi trInh Lânh clao S& k gui Lanh do Phông chuyên mon 
lAy hen và gui Bô K hoch và Du hi cüa Sà K hoch và DAu tu 

¼ ngày lam vic 

Biroc 4 Xem xét k duyt van bàn Lanh do S( K hoach và Du tu '/ ngày lam vic 

Bir&c 5
Lam thu tic phát hành van bàn và gui h so lAy kin; dng thôi i h van thu S!i ¼ ngày lam vic 
so cho B Kê hoach và Dâu tu d thAm dlnh. 

Bu&c 6 Tham gia 9 kin thAm djnh gui Si K hoch và DAu hi Các co quan, don vj có lien quan 06 ngày lam vic 
Xem xét 9 hn cüa các don vj, thng hcp và 1p du thão vAn bàn trInh 

Btr&c 7 UBND tinh xem xét có 9 kin v các nOi  dung quy djnh t?i  Dim c Va 
Dim d Khoãn 1 Diu 45 Lust  DAu hi gui BO K hoch và DAu

cüa Sr K hoach va DAu tu 
Chuyên viên Phông chuyên mon 03 ngày lam vic 

Birôc 8
Xem xét, xác nhn dir thão vAn bàn tnràc khi trInh LAnh do So k9 trInh LAnh dao  Phông chuyên mOn 
UBND tinh. cüa SO K hoach va DAu

V2 ngày lam vic 

Biroc 9 Xem xét k9 duyt vAn bàn trInh UBND tinh. LAnh do SO K hoach và Du hr /2 ngày lam vic 
Bir&c 10 Lam thu Wc,phát hành van bàn và chuyn h so trInh UBNI) tinh. van thu SO 1/4 ngày lam viêc 

Bircrc 11
Kim tra, tiêp nh.n h so, gui phiu hçn trã cho SO K hoach và E)u hi; Cong churc tai  b phn tip nh.n 
chuyn ho so dn LAnh dao van phông UBND tinh phân cong xà l h so van phông UBND tinh 

03 ngày lam vic Btr(rc 12 Phân cOng phong chuyên mon (Phông Du hi - Xây drng) thii 19 ho so LAnh dao van phông UBNT) tinh 
Phông chuyên mon kim tra, xCr 19 h so, tp Phiu trInh xCr 19 cong 

Buóc 13 vic; lAy 9 kin các don vj lien quan (neu có); trInh LAnh dao van Phông DAu hr - Xây dirng 
phông UBND tinh 
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Biroc 14 Kim tra h sa, k trInh Lãnh dao UBND tlnh Lânh dao  VAn phông UBND tinh 
Biroc 15 Kim tra và k duyt vAn bàn LAnh dto UBND tinh 

Biróc16 
Lam thu tuc phát hành vAn bàn gui cho B Ké hoach và DAu tu va Sà 
Ke hoach va Du tir. 

VAn thu VAn phông UBND tinh 

Bu'O'c 17 
T chüc thAm dinh h sc diii an c1u tu và 1p báo cáo thm djnh trInh 

, , Thu tuang ChInh phü. 
Bô K hoach và DAu tu 

10 ngày lam vic 

Biroc 18 Xem xét k duyt vAn bàn Thu tuàng ChInh phü 07 ngày lam vic 

Biróc19 
Tip nhn vAn bàn quyt djnh chü truang du tir diu chinh và dir thào 
.t Giay chung nhn clAng k dâu tix diu chinh 

Chuyên viên Phông chuyên mon 
cüa Sei K hoach và Du ti.x 

01 ngày 

Birorc2O 
Xem xét, xác nh.n dir thão Giy chüng nhn clAng k dAu tu diu chinh 
trucrc khi trinh LAnh dao  Sc k phê duyt. 

LAnh dao  Phèng chuyên mOn 
cüa Sv Kê hoach và [Mu tu 

V2 ngày lam vic 

Biróc 21 Xem xét k duyt van bàn LAnh dao  Sti K hoach và [Mu tu V2 ngày lam vic 

Biróc 22 
Chuyên kêt qua tr Sc K hoach và [Mu tu ctn Trung tam phic vi hành 
chInh cong tinh. 

Buu 
¼ ngày lam vic 

Bir&c 23 
- Xác nhn trén C6ng djch vi cong tr%rc tuyn 
- Trà kt qua giài quyêt TTHC cho cá nhAnitô chrc và thu phi, lé phi 
(neu co) 

Cong chüc cüa Si K hoach và 
DaU tu ducic cr tip nhn h Sci 

tai Tiiing tam phzc hành chInh 
cong tinh. 

¼ ngày lam vic 

Tng thôi gian giãi quyêt: 34 ngày lam vic 
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QUY TRIM! NQI B() GIAI QUYET THU TVC  HAM! CHIN!! 
DO! vOi CAC THU TVC  RAN!! CHINH THIJQC TRAM QUYEN GIAI QUYET 

C(JASOKE HOACHVADAUTI! 
(Ban hânh kern theo Quyt djnh s6Iø/QD-UBND ngày A /12/2019 cza Cith tjch UBND tin/i Phz Yen) 

I. LINR VU'C BANG K vA THANH L3P DOANH NGHI*P' 
I.!. THANH LeP VA HO4T DQNG CUA DOANH NGHIP 

1. Thu t.1c: Bang k5' thành lap doanh nghip tir nhn 

- Th&i hn giâi quyt: 02 ngày lam vic, k tir ngày nhn dü h so theo quy djnh. 

- Quy trinh ni b: 

ThCrtir cong vic Nai dung cong vic Trách nhim xu 1 cong vic Thôi gian thirc hin 
Buâc 1 - Kim tra, huàng dan, tiêpnhn ho s, gcri 

phiêu hçn tn cho cá nhân/tô chüc; 
- Thu phi, l phi (nêu có) 
-  Chuyên ho sc bàn giây cho Phông Dang k 
kinh doanh, S& Kê hoach vi Dâu tu. 

Cong chuic cüa S& Ke hoach và Du tu 
&rçlc cCr tiêp nhn ho sci tai  Trung tam 
Phiic vi hành chInh cong tinh (phôi 
hqp vói Bi.ru din tinh Phá Yen) 

'/2 ngày lam VjC 

Binc 2 - Nhn h s và gui quyêt ho sa; 
- Xem xét, thârn tra, xir l ho sa vl dir thio 
két qua gui quyêt. 

Chuyên viên Phông Däng k kinh 
doanh 

V2  ngày lam viêc 

Bixóc 3 - Kiêm tra, xern xét, ra quyêt djnh và xãc 
nhn dir thio kêt qua gui quyêt. 
-  Gui yêu câu mA so thuê/ xác nhan  giao djch 
den c quan thuê thông qua H thông thông 
tin DKDN Quôc gia 
-  Xuât két qua TTHC 
- K hê duyt kêt qua TTHC 

Lnh dao  Phông DAng k kinh doanh V2 ngày lam vic 

Buàc 4 Chuyên kt qua den Trung tam Phuc vi hành VAn thu S& (ph6i hçip vâi Buu din V2  ngày lam vic 

Thixc hin thông qua H thong thông tin DAng k doanh nghip Quc gia 
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chInh Cong tinh tinh Phü Yen) 
Bthc 5 - Trá kt qua giài quyêt TTHC cho cá 

nhân/tô chüc. 
Cong chIrc cüa Sâ K hoach và Dâu tu 
duçc ci tiêp nhn ho so tai  Trung tam 
Phic vii hành chInh cong tinh 

Ngay khi to chic, cá 
nhn nhn kêt qua 

Tong thôi gian giãi quyêt: 02 ngày lam vic 

2. Thu the: Bang k thành 1p cong ty TNHH mt thành viên 
- Thii hmn giãi quyêt: 02 ngày lam vic, kê ttr ngày nhin dü ho so theo quy djnh. 
- Ouv trInh nôi bô: 

Thir tir cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xfr l cong vic Thôi gian thuc hin 
Bijâc 1 - Kim tra, hiiâng dan, tiêp nhn ho so, gri 

phiu hçn trã cho cá nhânitô chtrc; 
- Thu phi, 1 phi (nu co) 
- Chuyên ho so bàn giây cho Phông Dang k 
kinh doanh, Sà Ké hotch và Dâu tu. 

Cong chtrc cüa S Kê hoach và Dâu tu 
ducic ci:r tiêp nhn ho so tai  Trung tam 
Phiic vii hành chInh cong tinh (phôi hçp 
vâi Buu din tinh Phü Yen) 

V2 ngày lam vic 

BuOc 2 - Nhan ho so và giãi quyêt ho so; 
- Xem xét, thârn tra, xir 1 ho so và dir thão 
kêt cuá giãi quyêt. 

Chuyên viên Phong Däng k kinh 
doanh 

V2 ngày lam vic 

Buâc 3 - Kiêm tra, xern xét, ra quyt djnh và xác 
nhn dir thão kCt qua giãi quyêt. 
- Gri yêu câu ma so thuê/ xác nhn giao djch 
den co quan thuC thông qua H thông thông 
tin DKDN Quôc gia 
- Xuât kêt qua TTHC 
- K phê duyt kêt qua TTHC 

Lã.nh do Phong Dang k kinh doanh V2 ngày lam vic 

Buic 4 Chuyén kêt qua den Trung tam Phitc vi1 hành 
chInh cong tinh 

Van thu Sâ (phôi hcirp vài Biru din tinh 
Phü Yen) 

V2 ngày lam vic 

Buâc 5 - Trà kêt qua giãi quyCt TTHC cho cá 
nhânitô chirc. 

Cong chirc cüa Sâ K hoach và DAu tu 
dmic ci1 tiêp nhn ho so tai  Trung tam 
Phc vv hành chinh cong tinh 

Ngay khi t chi:rc, cá 
nhn nhn kêt qua 

TOng thôi gian giãi quyêt: 02 ngày lam vic 
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3. Thu tic: Dàng k thành Ip cong ty TNHH hal thành viên trö' ten 

- Thii hn giâi quy&: 02 ngày lam vic, k tir ngày nhn dü h so theo quy djnh. 

-Quytrmnhnib: 

Thir hr cong viêc  Ni dung cong vic Trách nhim xu 1 cong vic Thôri gian thirc hiên 

&râc 1 - Kim tra, hi.râng dan, tip nhn ho so, gui phiêu 
hçn trã cho cá nhân/tô chüc; 
- Thu phi, 1 phi (nu co) 
- Chuyn h so ban giây cho Phông Dang k 

 kinh doanh, Sâ Kê hoach và Dâu tu. 

Cong chuxc cüa Si Kê hoach Va 

Dâu tr duçic cCr tiêp nhãn ho so 

tti Trung tam Phic vi hành 

chmnh cong tinh (J)hôi hçip vri 

Buu din tinh Phc Yen) 

Y2 ngày lam vic 

Buàc 2 

 qua iãi quyêt. 

- Nhn h so và giãi quyt ho so; 

- Xem xét, th.m tra, xCr 1 ho so và dr thâo két 

Chuyên viên Phông DAng k 

kinh doanh 

'/2 ngày lam vic 

Buàc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyêt djnh và xác nhn 

d1r thão két qua giãi quyêt. 

- Gài yêu câu mA so thuê/ xác nh.n giao djch den 

co quan thuê thông qua H thông thông tin 

DKDN Quoc gia 

- Xuât két qua TTHC 

 - K9 1hê duyt kêt qua TTHC 

LAnh dao Phông Dang k kinh 

doanh 

'/2 ngày lam viêc 

Buàc 4 Chuyên kt quA dn Trung tam Phiic vi hAnh 

chInh cong tinh 

VAn thu Sc (phi hçip vài Buu 

din tinh Phi Yen) 

V2 ngAy lam vic 

Buàc 5 Cong chuc cüa Sâ Kê hoch và 

Dâu tu duqc cü tiêp nhn ho so 

ti Trung tarn Phic vi hAnh 

chinh cong tinh 

Ngay khi t chuc, cá 

nhn nhn kt quA 
- TrA kêt quA giAi quyêt TFHC cho cá nhân/tô 

chuc. 

Tong thèi gian giAi quyt: 02 ngày lam vic 
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4. Thu tiic: Dáng ky thành 1p cong ly c phn 

- Th&i h?n  giâi quyt: 02 ngày lam vic, k tr ngày nhn dñ ho sa theo quy dinh. 

- Quy trInh ni bE: 

Thir tir cong viêc Ni dung cong vic Trách nhiêm xir 1 cong viêc Thô'i gian thirc hin 
Buâc 1 - Kim tra, huâng dan, tiêp nhn ho s, gri phiêu 

hçn trã cho cá nhânitô chüc; 
- Thu phI, 1 phi (nêu co) 
- Chuyên ho sd bàn giây cho Phông Bang k 
kinh doanh — Si Kê hoach và Dâu Ui. 

Cong chüc cüa S Ké hoach va 
Dâu tu thrcic cCr tiêp nhn ho sa 
ti Trung tam Phiic vii hành 
chInh cong tinh (phOi hçrp vâi 
Btru din tinh Phü Yen) 

V2 ngày lam vic 

Btràc 2 - Nhn h sci và giâi quyt h sci; 
- Xem xét, thâm tra, xü l ho sa và d%r thão kêt 
qua iãi quyêt. 

Chuyên viên Phông Bang k 
kinh doanh 

V2 ngày lam vic 

Buâc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyêt djnh và xác nhn 
di thão kêt qua giãi quyêt. 
- Giri yeu câu ma so thuê/ xác nhn giao djch den 
ca quan thuê thông qua He thông thông tin 
DKDN Quôc gia 
- Xuât kêt qua TTHC 

Lãnh do Phong Bang k kinh 
doanh 

V2 ngày lam viec 

- K hê duyt kêt qua TTHC 
Btràc 4 Chuyên kt qua dn Trung tam Phic vu hành 

chInh cong tinh 
Van thu S& (phi hqp vOi Buu 
din tinh Phü Yen) 

Y2 ngày lam vic 

Bixâc 5 - Trã kt qua giãi quyêt TTHC cho cá nhãnitô 
chiic. 

COng chirc cüa S& K hoch và 
Dâu ttx duçic Cu tiêp nhn h so 
tai Trung tam Phiic vu hành 
chInh cong tinh 

Ngay khi t chrc, cá 
nhn nhn k& qua 

Tong thôi gian giãi quyt: 02 ngày lam vic 
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5. Thu ttic: Bang k thãnh Ip cong ty hçp danh 

- Th&i han giâi quy&: 02 ngày lam vic, ké tfr ngày nhn dU ho so theo quy djnh. 

- Quy trInh ni b: 

Thu hr cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xfr 1 Cong vijc Thèi gian thtrc hin 
Buàc 1 - Kim tra, huông dan, tiêp nhn ho so, gui phiêu 

hçn trã cho Ca nhân/tô chrc; 
- Thu phi, l phi (nêu co) 
- Chuyên hO so ban giây cho Phông Dang k' 
kinh doanh  — S& Kê hoach và Dâu tu. 

Cong chrc cüa Sâ Ké hoach và 
Dâu tu duqc cCr tiêp nhn ho so 
tai Trung tam Phiic vi hành 
chInh cong tinh phOi hqp vài 
Buu din tinh Phá Yen) 

Y2 ngày lain vic 

Buàc 2 - Nhn ho so và giãi quyêt ho so; 
- Xem xét, thâm tra, xCr l ho so và d? thão kêt 
qua iãi quyêt. 

Chuyên viên Phong DAng k9 
kinh doanh 

V2 ngày lam vic 

Buôc 3 -  Kiêm tra, xem xét, ra quy& djnh và xác nhn 
dr thão kêt qua giãi quyêt. 
- Gui yeu cau ma so thuê/ xác nhn giao dich den 
co quan thuê thông qua He thông thông tin 
DKDN Quôc gia 
- Xuât kêt qua TTHC 
- K hê duyt kêt qua TFHC 

Lânh dao  Phông Dang k3 kinh 
doanh 

V2 ngày lam vic 

Buàc 4 Chuyên kt qua dn Trung tam Phiic vi hành 
chInh cong tinh 

Van thu S? (phôi hcip vài 13iu 
din tinh Phü Yen) 

V2 ngày lam vic 

Buàc 5 - Trã kêt qua giài quyêt TTHC cho cá than/tO 
ch(ic. 

Cong chCrc cüa S K hoch và 
Dâu tu duçic cü tiêp nhn h so 
tai Trung tam Phic vi hành 
chInh cOng tinh 

Ngay khi M chirc, Ca 
nhn nhn k& qua 

Tong thèi gian giãi quyêt: 02 ngày lam vic 
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6. Thu tyc: Dãng k thay dôi da clii trii sö chInh cüa doanh nghip (dôi vó'i doanh nghip tu nhn, cong ty 
TNIIH, cong ty c phãn, cOng ly hçp danh) 

- Th&i hn giâi quyêt: 01 ngày lam vic, kê t1r ngày nhtn dü ho so theo quy djnh. 

- Quy trInh ni b: 

Thir tir cong vic Ni dung cong vic Trách nhiêm xii 1 cong vic Thôi gian thirc hiên 
Brnc 1 - Kim tra, huâng dn, tip nhn h so, giri phiêu 

hçn trà cho cá nhãn/t chüc; 
- Thu phi, l phi (neu co) 
- Chuyên ho so bàn giây cho Phông Dang k 
kinh doanh — So Kê hoch và Dâu tu. 

Cong chüc ciia Si Kê hoach và 
Dâu tu &rçic cr tiêp nh.n ho so ti 
Trung tam Phic vi hành chInh 
cong tinh (phôi hqp vâi Buu din 
tinh Phii Yen) 

'/4ngày lam viêc 

BuOc 2 - Nhn h6 so và giài quyt h so; 
- Xem xét, thãrn tra, l ho so và dr thâo két 
qua iãi quyet. 

Chuyên viên Phông Dang k kinh 
doanh 

1/4 ngày lam vic 

BuOc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quy& djnh và xác nhn 
dr thão kêtquã giãi quyêt. 
- Gui yêu câu xác nhn giao djch den co quan 
thuê thông qua H thông thông tin DKDN Quôc 
gia (nêu co) 
- Xuât kêt qua TTHC 
- K hê duyt kêt qua TTHC 

Lãnh do Phông Dang ky" kinh 
doanh 

74 ngày lam vic 

BuOc 4 Chuyên k& qua dn Trung tam Phiic vii hành 
chInh cong tinh 

Van thu SO (ph6i hçip vOi Buu 
din tinh Phii Yen) 

74 ngày lam vic 

BuOc 5 - Ira két qua giái quyêt TTHC cho cá nhânitô 
chCrc. 

Cong chirc ciia SO K hoach và 
Dâu tu duçic cr tiêp nhn ho so tai 
Trung tam Phiic vii hành chinh 
cong tinh 

Ngay khi t chüc, Ca 
nhin nhn kêt qua 

Tng thm gian giãi quyt: 01 ngày lam vic 
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7. Thu tiic: Däng k) dôi ten doanh nghip (dôi vol doanh nghip tir nhãn, cong ty TNHH, cong ty ci plian, 

cong ty hçp danh) 

- ThYi h?n  giâi quyt: 01 ngày lam vic, k tir ngày nhn dü h so theo quy djnh. 

- Quy trInh ni b: 

Thu tij cong vic  Ni dung cong vic Trách nhim xfr I' cong vic Thôi gian thtrc hin 

Buâc 1 - Kim tra, huóng dan, tiêp nhn ho so, gii phiêu 
hçn trã cho Ca nhân/tô chüc; 
- Thu phi, l phi (nu cO) 
- Chuyn h so bàn giây cho Phông Dang k 

 kinh doanh — Si Kê hotch và Dâu tu. 

Cong chirc cüa Sc Ké hoach và 

Dâu tu dirqc cü tiêp nhn ho so 

t?i Trung tam Phic vu hành 

chInh cong tinh (phôi hcip vài 

Buu din tinh Phii Yen) 

74ngay lam vic 

Burc 2 

 qua iãi quyêt. 

- Nhn h so và giãi quyt ho so; 

- Xem xét, thãm tra, xà i ho so và dir thâo két 

Chuyên viên Phông DAng k 

kinh doanh 

'/4 ngày lam vic 

Buàc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quy& djnh và xác nhn 

dir thão kêt qua giâi quyét. 

- Giri yêu câu xác nhn giao djch den co quan 

thuê thông qua H thông thông tin DKDN Quôc 

gia (nêu co) 

- Xuât kêt qua TTHC 

- K hê duyt kêt qua TTHC 

Länh dao Phông DAng k kinh 

doanh 

74 ngày lam vic 

Bu&c 4 Chuyên kêt qua den Trung tam Phiic viii hành 

chinh cOng tinli 

Van thu Si (ph6i hqp vai Buu 

din tinh Phü Yen) 

74 ngày lam vic 

Buâc 5 - Trã k& qua giâi quyêt TTHC cho Ca nhân/tô 

ch(xc. 

 chInh cong tinh 

Cong chCrc cüa S& K hoach Va 

Dâu tu duqc cir tiêp nhn ho so 

tai Trung tam Ph%lc vi hành 

Ngay khi t6 chirc, cá nhn 

nhn kêt qua 

TOng thôri gian giãi quyt: - 01 ngIy lam vic 
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8. Thu tyc: Däng k thay dôi thành viên hQp danh 

- Thai hn giâi quyt: 01 ngày lam vic, kê tir ngây nhn dü ho so theo quy dlnh. 

- Quy trInh ni b: 

Thir hr cong viêc  NOi dung cong vic Trách nhim xfr 1 cong vic Thôi gian thrc hin 

Buàc 1 - Kim tra, hixông dan, tip nhn h so, gri phiêu 
hçn trã cho cá nhân/t chüc; 
- Thu phi, 1 phi (neu co) 
- Chuyn h so bàn giây cho Phông Bang k9 

 kinh doanh — Si Kê hoch và Dâu tu. 

Cong chrc cña S?i Ké hoch va Dâu 

tu duçic ci:r tiêp nhn ho so tai Trung 

tam Phic vii hành chInh cong tinh 

(phôi hçip vài Buu din tinh Phü 

Yen) 

74ngay lam vic 

Bithc 2 

 qua iãi quyêt. 

- Nhn h so và giãi quyt h so; 

- Xem xét, thãm tra, xà i ho so và dr thâo kêt 

Chuyên viên Phông Bang k kinh 

doanh 

'/4 ngày lam vic 

Buàc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyêt djnh và xác nh.n 

dir thão kêt qua giâi quyêt. 

- Gili yêu cAu xác nhn giao djch den co quan 

thuê thông qua H thông thông tin DKDN Quôc 

gia (neu co) 

- Xuât két qua TTHC 

 - K hê duyt kêt qua TTHC 

LAth do Phong BAng k kinh doanh 74 ngày lam vic 

Buâc 4 Chuyên k& qua den Trung tam Phiic vi hành 

chInh cong tinh 

VAn thu Sâ (ph6i hcip vâi Buu din 

tinh Phil Yen) 

'/4 ngày lam vic 

Buâc 5 Cong chüc cüa S& Ké hoch và Dâu 

tu dUçIC cir tiêp nhn ho so tai Trung 

Ngay khi t6 chüc, cá 

nhn nhn kt qua 

 tam Phiic vi hành chInh cong tinh 

- Trâ két qua giái quyêt TFHC cho Ca nhânitô 

churc. 

Ting thô'i gian giãi quyt: 01 ngày lam vic 
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9. Thu tiic: Däng k thay dôi nguôi d41 din theo pháp 1uit cüa cong ty trách nhirn hiui hin, cong ty cô phân 

- Thii hn giái quy&: 01 ngày lam vic, kê tir ngày nhtn dü s theo quy djnh. 

- Quy trInh ni b: 

Thir tir cong vic  Ni dung cong viëc Trách nhim xfr 1 cong viêc Thôi gian thirc hin 

Bthc 1 - Kim tra, hithng dn, tiêp nhn ho so, gfri phiêu 
hçn trâ cho cá nhân/tô chüc; 
- Thu phi, 1 phi (neu co) 
- Chuyn h so bàn giây cho Phông Dang k 

 kinh doanh — S& Kê hoach và Dâu tu. 

Cong chüc cXa Sâ Kê hoach và 

Dâu tu ducic cr tiêp nhn ho so 

tai Trung tam Phic vi hành 

chInh cong tinh (phôi hcip vâi 

Biru din tinh Phá Yen) 

'/4ngày lam vic 

Bi.râc 2 

 qua iãi quyêt. 

- Nhn h so và giãi quyêt h so; 

- Xem xét, thâm tra, xCr 1 ho so và dij thão kêt 

Chuyên vién Phông DAng k 

kinh doanh 

74 ngày lam vic 

Buâc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyêt djnh và xác nhn 

dir thão kêt qua giãi quyêt. 

- Gi'ri yêu câu xác nhn giao djch den Co quan 

thuê thông qua He thông thông tin DKDN Quôc 

gia (neu co) 

- Xuât kêt qua TTHC 

Lânh dao Phông Däng k kinh 

doanh 

74 ngày lam viêc 

 - K9 hê duyt kêt qua TTHC 

Buàc 4 

 chInh cong tinh 

Chuyên kêt qua den Trung tam Phiic vi hành Van thu S ph6i hçip vâi Buu 

din tinh Phii Yen) 

'/4 ngày lam vic 

Buàc 5 - Trá kêt qua giãi quyêt TTHC cho Ca nhân/tô 

chüc. 

 chInh cOng tinh 

Cong chrc cña S Kê hoch và 

Dâu tu duçic cü tiêp nh.n ho so 

ti Trung tAm Phc v11 hành 

Ngay khi t chirc, cá 

nhn nhn kêt qua 

Tong thi gian giãi quyêt: 01 ngày lam vic 
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10. Thu tuc: Däng k thay dôi vn diêu l, thay dôi ty 1 von gop (dôi vói cong ty TNHH, cOng ty c phn, 
cOng ty hçrp danh) 

- Th&i h?n giái quyt: 01 ngày lam vic, k ttr ngày nhn dü h so theo quy djnh. 

- Quy trInh ni b: 

Thu ttr cong viêc Ni dung cong vic Trách nhim xir ly  cong vic Thô'i gian thrc hin 

Buàc 1 - Kim tra, huàng dn, tip nhãn hO sd, gui phiêu 
hen trá cho cá nhãn/tô churc; 
- Thu phi, l phi (nu co) 
- Chuyn h so ban giây cho Phông Dang k 
kinh doanh — So Kê hoch và Dâu tir. 

Cong ch(rc cüa Str Kê hoch va 
Dau tu ducic Cu tiêp nhn ho so 
tai Trung tam Phiic vi hành 
chInh Cong tinh (phôi hcip vài 
Biru din tinh Phui Yen) 

'/4ngay lam vic 

BuOc 2 - Nhn h so và giãi quyt h so; 
- Xem xét, thâm tra, xü i ho so và dr thão kêt 
qua iâi quyêt. 

Chuyên viên Phông Däng k 
kinh doanh 

'/4 ngay lam vic 

B,thc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyêt djnh và xác nhn 
dir thâo kêt qua giãi quyêt. 
- Gui yêu câu xác nhn giao djch den Co quan 
thuê thông qua H thông thông tin DKDN Quoc 
gia (neu co) 
- Xuât kêt qua TTHC 

Lãnh dao  Phông Dang k kinh 
doanh 

1/4 ngày lam vic 

- K hê duyt két qua YFHC 
BuOc 4 Chuyên k& qua dn Trung tam Phiic vi hành 

chInh cong tinh 
Van thu SO (ph6i hqp vOl Buu 
din tinh Pht Yen) 

'/4 ngày lam vic 

BuOc 5 - Trã kt qua giãi quyêt TTHC cho cá nhãn/tô 
chirc. 

Cong chic cüa SO K hoch và 
Dâu tu duçic cCr tiêp nhn ho so 
ti Trung tam Phic viii hành 
chInh cOng tinh 

Ngay khi t chüc, cá 
nhn nhn k& qua 

Tong thôi gian giãi quyêt: 01 ngIy lam vic 
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11. Thu tic: Bang k thay dôi thãnh viên cong ty trách nhim hüu hn hal thãnh viên trö ten 

- Thi hn giãi quyt: 01 ngày lam vic, ké tir ngày nhn dü ho so theo quy djnh. 

- Quy trInh ni b: 

Thu tir cong vic  Ni dung cOng vic Trách nhim xii t cong vic Thôi gian thtrc hin 
Buâc 1 - Kim tra, huâng dan, tiêp nhn ho so, gCri phiêu 

hçn trã cho cá nhân/tô chüc; 
- Thu phi, l phi (nêu co) 
- Chuyên hO so ban giây cho Phông Dang k 

 kinh doanh — Si Kê hoach và Dâu tu. 

Cong chCrc cüa Sâ Kê hoch và 

Dâu tu duqc cr tiêp nhn ho so 

ti Trung tam Phiic vi hành 

chInh cOng tinh phôi hcip vài 

Biu din tinh Phü Yen) 

Y4ngay lam vic 

Buàc 2 

 qua iãi quyêt. 

- Nhn h so và giâi quy& h so; 

- Xem xét, thAm tra, xir l ho so và dr thão két 

Chuyên viên Phông Dang k 

kinh doanh 

1/4 ngày lam vic 

Brntc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyêt djnh và xác nhn 

d thào kêt qua giài quyêt. 

- Gui yeu câu xác nhn giao djch den co quan 

thuê thông qua H thông thông tin DKDN QuOc 

gia (nêu co) 

- Xuât kêt qua TTHC 

 - K hê duyt kêt qua TTHC 

Länh do Phông DAng k9 kinh 

doanh 

Y4 ngày lam vic 

Buâc 4 Chuyên két qua den Trung tam Phiic vi hãnh 

chInh cong tinh 

Van thu Sc (ph6i hcTp vâi Buu 

din tinh Phu Yen) 

Y4 ngày lam viC 

Buàc 5 - Trã kêt qua giãi quyêt TTHC cho cá nhân/t6 

chüc. 

Cong chtrc cüa Sv K hoach và 

Dâu tu duqc cl'r tiêp nhn ho so 

tai Trung tam Phic vi hành 

chInh cong tinh 

Ngay khi t6 chüc, cá 

nhn nhn kêt qua 

Tong thôi gian giãi quyêt: 01 ngày lam vic 
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12. Thu tiic: Oãng k thay di chü s& hüti cong ty track nhiin hilti h4n mt thành viên dôi v&i truông hop 

chü s& hüu cOng ty chuyên nhirçng toàn h von diu 1 cho mt cá nhn hoc mt to chrc 

- Th?ii hn giâi quyêt: 01 ngày lam vic, k tü ngày nh.n dü h so theo quy dnh. 

- Quy trInh ni bô: 

Thu tir cong vic  Ni dung cong vic Trách nhim xii 1 cong vic Thôi gian thirc hiên 

Buâc 1 - Kim tra, huàng dan, tip nhn ho so, gui phiêu 
hçn trà cho cá nhân/tO chirc; 
- Thu phi, 1 phi (nêu co) 
- Chuyn ho so bàn giây cho Phông DAng k 

 kinh doanh — Sà Kê hoch và Dâu tu. 

Cong ch(rc ciia Sr Kê hoch và 

Dâu tu ducrc cu tiêp nhn ho so 

ti Trung tam Phiic vi hành 

chInh cong tinh (phôi hqp vâi 

Buu din tinh Phü Yen) 

'/4ngày lam vic 

Buàc 2 

 qua iài quyêt. 

- Nhn ho so và giãi quy& ho so; 

- Xem xét, thám tra, xir l ho so và dir thâo kêt 

Chuyên viên PhOng DAng k 

kinh doanh 

'/4 ngày lam vic 

Buâc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyt djnh và xác nhn 

dir thão kêt qua giãi quyt. 

- Gui yêu câu xác nhn giao djch den co quan 

thuê thông qua H thông thông tin DKDN Quôc 

gia (nêu có) 

- Xuât kêt qua TTHC 

 - K hê duyt két qua TTHC 

Lãnh dao Phông DAng k kinh 

doanh 

1/4 ngày lam vic 

Buâc 4 Chuyên kêt qua dn Trung tam Phic vii hành 

chInh cong tinh 

VAn thu Sei (ph6i hqp vâi Buu 

din tinh Phii Yen) 

1/4 ngày lam vic 

Buàc 5 - Trà kêt qua giãi quyêt TTHC cho cá nhân/th 

chi'rc. 

Cong chüc cUa Si K hoach và 

Dâu ttr duçic cü tiêp nhn hO so 

tai Trung tam Phc vu hành 

chInh cOng tinh 

Ngay khi t chüc, cá 

nh.n nhn kêt qua 

Tong thôi gian giãi guyt: 01 ngày lam vic 
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13. Thu tiic: Bang k thay dôi chü s h&u cong ty trách nhim hüti hin mt thành viCn theo quyêt dinh cila 
c quan co tham quyen ye sap xep, doi mo'i doanh nghiçp nha nuoc 

- Th?Lri hn giâi quyt: 01 ngày lam vic, kê tir ngày nh.n dñ h so theo quy djnh. 

- Quy trInh ni b: 

Thir tir cong vic  Ni dung cong vic Trách nhim xfr 1 cong vic Thôi gian thirc hin 

Buâc 1 -  Kim tra, huóng dn, tiêp nhn ho  so,  gui phiêu 
hen trá cho cá nhân/t chiic; 
- Thu phi, l phi (neu co) 
- Chuyên ho so ban giây cho Phông Dang k 

 kinh doanh — S& Ké hoach và Dâu tu. 

Cong chüc cüa Sâ Kê hoch và 

Dâu tu thrqc cr tiêp nhn ho so 

tai Trung tam Phiic vi hành 

chInh cong tinh (phôi hcip vâi 

Buu din tinh Phü Yen) 

'/4ngay lam vic 

Buàc 2 

 qua iài quyêt. 

- Nhn h so và giãi quyt h so; 

- Xem xét, thâm tra, xü 1 ho so và dir thão kêt 

Chuyên viên Phông Dang k 

kinh doanh 

1/4 ngày lam vic 

Buàc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyt djnh và xác nhn 

dr thào kêt qua giâi quyêt. 

- Gui yêu câu xác nhn giao djch den co quan 

thuê thông qua H thông thông tin DKDN Quôc 

gia (nêu Có) 

Länh do Phong Däng k kinh 

doanh 

'/4 ngày lam vic 

- Xuât kêt qua TTHC 

 - 1(5' he duyt kêt qua TTHC 

Brnc 4 

 chInh cong tinh 

Chuyên kêt qua den Trung tam Phiic vi hãnh VAn thu Sc (ph6i hcip vài Buu 

din tinh Phü Yen) 

1/4 ngày lam vic 

Buàc 5 - Trã kêt qua giãi quyt TTHC cho cá nhân/t 

chIrc. 

 chInh cong tinh 

Cong chüc cüa Ss K hoach và 

Dâu tu duçic cu tiêp nhn ho so 

ti Trung tam Phi1c vi hành 

Ngay khi t chtc, Ca 

nhn nhn kêt qua 

Tang thw gian giãi quyêt: 01 ngày lam vic 
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14. Thu tic: Bang k thay di chü s& hfru cong ty trách nhirn hfl'u h4n mt thành viên do thra k 

- Thii hn giái quyêt: 01 ngày lam vic, k tir ngày nhn dü h so theo quy djnh. 

- Quy trInh ni bô: 

Thi'r tir cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xfr l' cong vic Thôi gian thijc hin 

Buâc 1 - Kim tra, huàng dan, tip nhn ho so, gui phiêu 
hçn trã cho cá nhân/tô chCrc; 
- Thu phi, l phi (neu co) 
- Chuyn ho sci ban giây cho Phông Dang k 
kinh doanh — Sâ Kê hoach và Dâu tu. 

Cong chirc cüa Sâ Kê hoch và 
Dâu tu duqc cü tiêp nhn ho so 
tai Trung tam Phic vi hành 
chInh cong tinh (phôi hcip vài 
Buu din tinh Phi Yen) 

74ngay lam vic 

Buàc 2 - Nhn h so và giâi quy& hO so; 
- Xem xét, thâm tra, xü l ho so và dii thão két 
qua iãi quyêt. 

Chuyên viên Phông Dang k 
kinh doanh 

74 ngày lam vic 

Buâc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyêt djnh và xác nhn 
dir thão kêt qua giâi quyêt. 
- Gui yêu câu xác nhn giao djch den co quan 
thuê thông qua He thông thông tin DKDN Quoc 
gia (nêu co) 
- Xuât kêt qua TTHC 
- K hê duyt kêt qua TFHC 

Lãnh dao Phông Dang k kinh 
doanh 

74 ngày lam vic 

Buâc 4 Chuyên k& qua dn Trung tam Phiic vii hành 
chInh cong tinh 

Van thu Si (phi hqp vài Buu 
din tinh Phü Yen) 

74 ngày lam vic 

Buàc 5 - Trà kêt qua giãi quyêt TTHC cho Ca nhân/tO 
chuc. 

Cong chuc cüa S K hoach và 
Dâu tir duoc cà tiêp nhn ho so 
tai Trung tam Ph%ic vi hành 
chInh cong tinh 

Ngay khi t chIrc, cá 
nhn nhn kêt qua 

Tong thôi gian giãi quyt: 01 ngày lam vic 
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15. Thu tyc: Dàng k thay di chü s& hfru cong ty trách nhim hfru hn mt thành viên do có nhiu ho'n mt 
Ca nhân hoc nhiu ho'n mt to chfrc dirqc thfra k phân vn cüa chü sô hfru, cong ty dãng k chuyên dôi sang Ioii 
hInh cong ty trách nhim hfru hn hal thành viên tr& len 

- Th&i hn giâi quyt: 01 ngày lam vic, k tü ngày nhn dü h so theo quy djnh. 

-Quytrmnhnib: 

Thir hr cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xir 1 cong vic Thô'i gian thiyc hin 
Buàc 1 - Kim tra, huâng dan, tiêp nhn ho so, gui phiêu 

hçn trà cho cá nhân/tô chrc; 
- Thu phi, l phI (nêu co) 
- Chuyn ho so bàn giây cho Phông Dang k 
kinh doanh — Si Kê hoch và Dâu tu. 

Cong chüc cüa Si Kê hoch và 
Dâu tu duçic Ca tiêp nhn ho so 
tai Trung tam Ph1:lc hành 
chInh cong tinh (phôi hcrp vài 
Buu din tinh Phü Yen) 

74ngày lam vic 

Buâc 2 - Nhn h so và giài quyt M so; 
- Xem xét, thâm tra, xCr i ho so và di.r thào kêt 

qua iãi quyêt. 

Chuyên vién Phông Dang k 
kinh doanh 

1/4 ngày lam vic 

Buâc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyt djnh và xác nhn 
dr thão kêt qua giâi quyêt. 
- Gui yeu câu xác nhn giao djch den co quan 
thuê thông qua H thông thông tin DKDN Quoc 
gia (nêu co) 
- Xuât két qua ITHC 
- K9 he duyt kêt qua TTHC 

Lânh dao  Phông Däng k kinh 
doanh 

74 ngày lam vic 

Buâc 4 Chuyên két qua dn Trung tam Phiic vii hành 
chInh cong tinh 

Van thu Si (phôi hçip vài Bun 
din tinh Phü Yen) 

74 ngày lam vic 

Buàc 5 - Ira kêt qua giãi quyêt TTHC cho Ca nhân/tô 
chüc. 

Cong chCrc cUa S& Ké hoach và 
Dâu tu duçic cCr tiêp nhn ho so 
ti Trung tam Phiic vi hành 
chInh cong tinh 

Ngay khi to chrc, Ca 
nhn nhn kêt qua 

Tang thèi gian giãi quyêt: 01 ngày lam vic 
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16. Thu tic: Bang k thay dôi chü so' hü'u cong ty trách nhim hüii Iin mt thành viên do tng cho toãn ho 

phãn vOn gop 

- Thii hn giãi quy&: 01 ngày lam vic, k tr ngày nhn dü h sci theo quy djnh. 

-Quytrinhnib: 

Thir tr công vic  Ni dung cong vic Trách nhim xii 1 cong vic Thôi gian thiyc hin 

Buâc 1 - Kim tra, hu&ig dan, tiêp nhn ho sa, gui phiêu 
hçn trâ cho cá nhãn/tô churc; 
- Thu phi, 1 phi (neu co) 
- Chuyên ho s ban giây cho Phông Dang k 

 kinh doanh — S& Kê hoach và Dâu tu. 

Cong chuic càa Si Kê hoach và 

Dau ti.r duçic Cu tiêp nhn ho sa 

tai Trung tam Phiic vii hành 

chInh cong tinh (phôi hçip vài 

Buti din tinh Phü Yen) 

'/4ngay lam vic 

Buôc 2 

 qua iâi quyêt. 

- Nhn h sa va giãi quy& h sa; 

- Xem xet, thm tra, xü l ho s và du thão két 

Chuyên viên Phông Dang k) 

kinh doanh 

Y4 ngày lam vic 

Bithc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyt djnh và xác nhn 

dir thão kêt qua giài quyêt. 

- Gui yêu câu xác nh.n giao djch den cc quan 

thuê thông qua He thông thông tin DKDN QuOc 

gia (nêu co) 

- Xuât két qua TTHC 

 - K hê duyt kêt qua TTHC 

LAnh dao Phông Dang k kinh 

doanh 

'/4 ngày lam vic 

Buâc 4 

 chInh cOng tinh 

Chuyên kêt qua den Trung tam Phic vii hành Van thu Sti (ph6i hçip vâi Buu 

din tinh Phá Yen) 

'/4 ngày lam vic 

Butc 5 Cong chrc cüa Si K hoach và 

Dâu tu duçc Cu tiêp nhn ho si 

tai Trung tam Ph%ic vii hành 

Ngay khi to chIrc, Ca 

nhn nhn kêt qua 

 chinh cong tinh 

- Trá kêt qua giãi quyêt TTHC cho Ca nhãn/tô 

chc. 

Tong thôi gian giãi quyêt: 01 ngày lam vic 



17. Thu tyc: Bang k thay di chü s&hüu cong ty trách nhim hflu hn intthnh viên do chuyên nhtryng, tng 
cho mot phan von dieu Ic cho to chtrc hoc ca nhan khac hoc cong ty huy d9ng them von gop tu ca nhan hoc to chuc 

khác 

- Thii h?n giâi quyt: 01 ngày lam vic, k tr ngày nhn dü h so theo quy djnh. 

- Quy trInh nôi bô: 

Thu tir cong vic  Ni dung cong vic Trách nhim xü 1 cong vic Thôi gian thrc hin 

Buc 1 - Kim tra, huàng dan, tip nhn ho so, gi phiu 
hçn trâ cho cá nhân/tô chüc; 
- Thu phi, l phi (neu co) 
- Chuyên ho so ban giây cho Phàng Dang k' 

 kinh doanh — So Kê hoch và Dâu tu. 

Cong chirc cüa Sâ Kê hoch và 

Dâu tu duçic cü tiêp nhn ho so 

tai Trung tam Phic vit hành 

chInh cong tinh (phOi hqp vài 

Buu din tinh PhU Yen) 

Y4ngay lam vic 

BuOc 2 

 qua iâi quyêt. 

- Nhn h so và giãi quyêt h so; 

- Xem xét, thm tra, xir l ho so và dir thão kêt 

Chuyên viên Phông Däng k5' 

kinh doanh 

Y4 ngày lam vic 

BuOc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyêt djnh và xác nhn 

dr thào kêt qua giãi quyêt. 

- Gui yêu cau xác nhn giao djch den co quan 

thuê thông qua He thông thông tin DKDN Quôc 

gia (nêu có) 

- Xuât kêt qua TTHC 

 - K hê duyt kêt qua TTHC 

Lành dao Phong Dang k kinh 

doanh 

Y4 ngày lam vic 

BuOc 4 

 chInh cOng tinh 

Chuyên kêt qua den Trung tam Phic vii hành Van thu SO (phôi hqp vOi Buu 

din tinli Phi Yen) 

Y4 ngày lam vic 

Bithc 5 - Trã kêt qua giài quyêt ITHC cho cá nhân/tô 

chirc. 

 chInh cOng tinh 

COng chüc cüa SO Ké hoch và 

Dâu tu duqc ci tip nhn ho so 

ti Trung tam Phiic vi hành 

Ngay khi to chuc, Ca 

nhn nhn kêt qua 

Tong thôi gian giãi quyêt: 01 ngày lam vic 
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18. Thu tiic: Bang k thay dôi chü doanh nghip tir nhân trong trung hçrp ban, tng cho doanh nghip, chü 
doanh nghip chêt, mat tIch 

- Thñ hn giài quy&: 01 ngày lam vic, k tir ngày nhn dü h so theo quy djnh. 

- Quy trInh ni b: 

Thfr tr cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xtr 1 cong vic Thô'i gian thyc hin 
Buâc 1 - Kim tra, huàng dan, tiêp nhn ho so, gfri phiêu 

hçn trà cho cá nhân/tô chrc; 
- Thu phi, 1 phi (nêu co) 
- Chuyên ho so bàn giây cho Phông Dang k 
kinh doanh — Sâ Kê hoach và Dâu tu. 

Cong chirc cüa Sâ Kê hoach và 
Dâu tu duçic Cu tiêp nhn ho so 
tai Trung tam Phiic vi hành 
chInh cong tinh (phôi hp vOi 
Buu din tinh PhU Yen) 

'/4ngay lam vic 

Buâc 2 - Nhn ho so và giãi quyêt h so; 
- Xem xét, thm tra, xr 1 h soya dr tháo kêt 
qua giãi quyêt. 

Chuyên viên PhOng Dang k2 
kinh doanh 

1/4 ngày lam vic 

Buâc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyêt djnh và xác nhn 
dir thào kêt qua giái quyêt. 
- Gui yêu câu xác nhn giao djch den co quan 
thuê thông qua H thông thông tin DKDN Quôc 
gia (nêu cO) 
- Xuât kêt qua TTI-IC 
- K phê duyt kêt qua TTHC 

Länh dao  PhOng Dang k kinh 
doanh 

'/4 ngày lam vic 

Bu6c 4 Chuyn kêt qua dn Trung tam Phiic vii hành 
chInh cong tinh 

Van thu S (phi hcp vth Buu 
din tinh Phü Yen) 

'/4 ngày lam viC 

Bu6C 5 - Trã két qua giãi quyêt TTHC cho cã nhânitô 
chüc. 

Cong chüc cüa S& Kê hoch và 
Dâu tu duc cu tiêp nhn ho so 
tai Trung tam Phiic vit hành 
chInh cOng tinh 

Ngay khi t chuc, Ca 
nhn nhn két qua 

Tong thôi gian giãi quyêt: 01 ngày lam vic 

38 



19. Thu ttic: Dãng k doanh nghip thay the ni dung dãng k kinh doanh trong GiIy phép dan ttr, Giay 

chting nhn du tir hoc các giy to có giá tr pháp 1 tuorng throng khác 

- Thtii hn giâi quyt: 01 ngày lam vic, k tü ngày nhn dü h sci theo quy djnh. 

- Quy trInh ni b: 

Thr tr cong vic  Ni dung cong vic Trãch nhim xfr I cOng vic Thi gian thijc hin 

Buàc 1 - Kim tra, huàng d.n, tip nhn h sa, giri phiu 
hçn ira cho cá nhãn/tô chrc; 
- Thu phi, l phi (nêu co) 
- Chuyn ho sci ban giây cho Phông Dang k) 

 kinh doanh — S& Kê hoach va Dâu tu: 

Cong chic cüa S Kê hoach va 

Dâu ti' duqc cir tiêp nhn ho sa 

t?i Trung tam Phic vi hành 

chInh cong tinh (phOi hçrp vài 

Biru din tinli Phá Yen) 

74ngay lam vic 

Buàc 2 

 qua iài quyêt. 

- Nhn h s và giãi quyêt ho s; 

- Xem xét, thãm tra, xü i ho sa và dir thâo kêt 

Chuyên viên Phông DAng k 

kinh doanh 

'/4 ngày lam vic 

Buc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyt djnh và xác nhn 

di thâo két qua giãi quyêt. 

- Gui yêu câu xác nhn giao djch den cci quan 

thuê thông qua H thông thông tin DKDN Quôc 

gia (nêu có) 

- Xuât két qua TFHC 

 - K hê duyt kêt qua TTHC 

Länh dao Phông DAng k kinh 

doanh 

1/4 ngày lam vic 

Buâc 4 

 chInh cOng tinh 

Chuyên kêt qua den Trung tam Phuc vu hành Van thu S?c (ph& hcip vài Buu 

din tinh Phñ Yen) 

1/4 ngày lam vic 

Btr6c 5 - Trâ kêt qua giãi quyêt TTHC cho cá nhãnIt 

chrc. 

Cong chüc cüa S& KC hoach và 

Dâu tir duçic cir tiêp nhn ho sa 

ti Trung tam Phc vi hãnh 

chInh Cong tinh 

Ngay khi to chüc, cá 

nhn nhin két qua 

TOng thôi gian giãi quyêt: 01 ngày lam vic 
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20. Thu tic: Thông báo bô sung, thay dôi ngành, nghê kinh doanh (dôi vó'i doanh nghip ttr nhân, cong ty 
TNHH, cong ty cô phân, cong ty hp danh 

- Thai han  giãi quyt: 01 ngày lam vic, k tü ngày nhn dü h s theo quy djnh. 

- Quy trInh ni bô: 

Thü' ti1 cong vic  Ni dung cong vic Trách nhim xfr 1 cong vic Thôi gian thrc hin 

BuOc 1 - Kiêm tra, huâng dan, tiêp nhn ho s, g1ri phiêu 
hen trá cho Ca nhânitô chirc; 
- Thu phi, 1 phi (nêu co) 
- Chuyên ho sq ban giây cho Phông Däng k 
kinh doanh — Sâ Kê hoach và Dâu tu. 

Cong chic cüa S Kê hoach và 
Dâu tu duc cr tiêp nhn ho s 
tai Trung tam Phiic vi hành 
chInh cong tinh (phôi hçip vâi 
Buu diên tinh Phñ Yen) 

Y4ngay lam vic 

Buc 2 

 qua giãi quyêt. 

- Nhn h so và giãi quyt ho so; 
- Xem xét, thâm tra, xr l ho so và di,r thão kêt 

Chuyên viên Phong Dang k 

kinh doanh 

Y4 ngày lam vic 

Bucc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyêt djnh và xac nhn 

dij thão kêt qua giái quyêt. 

- Gtri yêu câu xác nhan giao djch den Co quan 

thuê thông qua H thông thông tin DKDN Quôc 

gia (nêu co) 

- Xuât kêt qua TTHC 

- K phê duyt kêt qua TTI-IC 

Lãnh dao Phông Däng k kinh 

doanh 

'/4 ngày lam vic 

Buàc 4 Chuyên két qua den Trung tam Phiic vit hành 

chInh cOng tinh 

Van thu Sâ (phôi hçp vâi Buu 

din tinh Phü Yen) 

1/4 ngày lam vic 

Bixâc 5 - Trã két qua giãi quyêt TTHC cho Ca nhân/tO 

chCrc. 

COng chrc cüa So K hoach và 

Dâu tu duçic cO tiêp nhn ho so 

tai Trung tam Phic vi hành 

chInh cong tinh 

Ngay khi t chOc, Ca 

nhn nhn kêt qua 

Tong tho'i gian giãi quyêt: 01 ngày lam vic 
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21. Thu tiic: Thông báo thay diii vn dâu tir cüa chü doanh nghip ttr nhân 

- Th?yi hn giâi quyt: 01 ngày lam vic, k tü ngày nhn dü h so theo quy djnh. 

- Quy trInh ni bô: 

Thir tir cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xfr l cong vic Th&i gian thirc hin 
Buàc 1 - Kiêm tra, huàng dan, tiêp nhn ho so, gfri phiêu 

hçn trá cho cá nhânitô chi'rc; 
- Thu phi, l phi (neu co) 
- Chuyên ho so bàn giây choPhông Däng k 

 kinh doanh — Sâ Ké hoach và Dâu tix. 

Cong chüc cüa Si Kê hoch và 

Dâu tu dixcic cr tiêp nhân ho so 

tai Trung tam Phiic vi hành 

chInh cong tinh (phôi hçip vth 

Buu din tinh Phü Yen) 

Y4ngay lam viêc 

Buâc 2 - Nhn h soya giâi quyt ho so; 

- Xem xét, thâm tra, xà l ho so và dr thão kêt 

qua iâi quyét. 

Chuyên viên Phông Dang k 

kinh doanh 

'/4 ngày lam vic 

Buâc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyêt djnh và xác nhn 

dix thào kêtquã giãi quyêt. 

- GCri yeu câu xác thn giao djch den Co quan 

thuê thông qua H thông thông tin DKDN Qu6c 

gia (neu co) 

- Xuât kêt qua TTHC 

- K phê duyêt kêt qua TTHC 

Lânh dao Phông Dang k kinh 

doanh 

'/4 ngày lam vic 

Buâc 4 Chuyn k& qua dn Trung tam Phiic vu hành 

chInh cong tinh 

Van thu Sâ (ph6i hqp vài Buu 

din tinh Phü Yen) - 

'/4 ngày lam vic 

Buâc 5 - Trã kêt qua giãi quyêt TTHC cho cá nhân/tô 

chüc. 

Cong chrc cüa S K hoch và 

Dâu tu duoc cir tiêp nhn ho so 

tai Trung tam Phic vi hành 

chInh cOng tinh 

Ngay khi t chic, Ca 

nhn then kêt qua 

Tong thô'i gian giài quyt: 01 ngày lam vic 
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22. Thu tyc: Thông báo thay di thông tin cüa c dông sang 1p cong ty c phmn 

- Th?ñ hn giãi quy&: 01 ngây lam vic, k tü ngày nhn dü ho sc theo quy djnh. 

- Quy trmnh ni b: 

Thir tir c6ng viêc Ni dung cOng vic Trách nhim xü 1 cong vic Thôi gian thiyc hin 
Buâc 1 - Kiêm tra, huang dan, tiêp nhn ho so, gri phiêu 

hçn trá cho cá nhânitô chüc; 
- Thu phi, l phi (neu cO) 
- Chuyên ho so ban giây cho Phông Dang k 
kinh doanh — Sà Kê hoach và Dâu tu. 

Cong chcrc cüa S& Kê hoach và 
Dau tu ducic cCr tiêp nhn ho so 
ti Trung tam Phic vi hành 
chInh cong tinh (phôi hçp vài 
Buu din tinh Phñ Yen) 

74ngay lam vic 

Buàc 2 - Nhn h so va giãi quyt h so; 
- Xem xét, thãm tra, xtr i ho so và du thào ket 
qua iai quyêt. 

Chuyên viên Phông DAng k 
kinh doanh 

'/4 ngày lam vic 

Buc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quy& djnh và xác nhn 
du thão kêt qua giãi quyêt. 
- Giri yêu câu xác then  giao djch den co quan 
thuê thông qua He thông thông tin DKDN Quôc 
gia (nêu co) 
- Xuât ket qua TTHC 
- K hê duyt kêt qua TTHC 

Lãnh dto Phông Dang k kinh 
doanh 

'/4 ngày lam vic 

Buàc 4 Chuyên k& qua dn Trung tam Phuc vi.i hành 
chInh cOng tinh 

Van thu Si (phi hcip vài Buu 
din tinh Phii Yen) 

Y4 ngày lam vic 

Buâc 5 - Trá k& qua giãi quyêt TTHC cho cá nhãnitô 
chCrc. 

Cong chuic cüa S& K hoch và 
Dau tu duqc cü tiêp nhn ho so 
ti Trung tam Phiic vi hành 
chInh cong tinh 

Ngay khi t chcrc, cá nhn 
nhn kêt qua 

Tong thôi gian giäi quyêt: 01 ngày lam vic 
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23. Thu tuc: Thông báo thay di Co dông là nhà du tir niróc ngoài trong cOng ty Co phãn chira niêm yet 

- Th&i hn giâi quyêt: 01 ngày lam vic, k tr ngày nhn dü h so theo quy djnh. 

- Ouv trInh nôi b: 

Thur tir cong vic  Ni dung cong vic Trách nhim xfr l cong vic Thoi gian thi.rc hin 

Buc 1 - Kim tra, buâng dn, tiêp nhn ho so, gui phiêu 
hçn trã cho cá nhânitô chüc; 
- Thu phi, 1 phi (nêu có) 
- Chuyên ho so ban giây cho PhOng Dang k) 

 kinh doanh — Si Kê ho?ch và Dâu tu. 

Cong chCrc cüa S?i Kê hoach và 

Dâu tu duqc cCr tiêp nhn ho so 

ti Trung tam Phiic vi hành 

chInh cong tinh (phOi hqp vài 

Buu diên tinh Phü Yen) 

'/4ngày lam vic 

Buâc 2 

 qua iài quyêt. 

- Nhn h so và giãi quy& h so; 

- Xem xét, thâm tra, xir l ho so và dir thão kêt 

Chuyên vien Phông Dang k 

kinh doanh 

1/4 ngày lam vic 

Buàc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyt djnh và xác nhn 

d? thão kêt qua giãi quyêt. 

- Gui yêu câu xác nhn giao djch den Co quan 

thuê thông qua He thông thông tin DKDN Quoc 

gia (nêu co) 

- Xuât kêt qua TTHC 

 - K hê duyt kêt qua TTHC 

Länh dao Phông Däng k kinh 

doanh 

'/4 ngày lam vic 

Buàc 4 
 chInh cong tinh 

Chuyên kêt qua dn Trung tam Phiic vi hành 

- 

Van thu Sc (ph6i hcip vài Buu 

din tinh Phü Yen) - 

'/4 ngày lam vic 

Buâc 5 - Trã kêt qua giãi quyêt TTHC cho cá nhãnitô 

chCrc. 

 chInh cOng tinh 

Cong chCrc cüa S Kê hoach và 

Dâu tu duqc Cu tip nh.n ho so 

tai Trung tam Phiic vi hành 

Ngay khi to chrc, cá 

nhn nhn kêt qua 

Tang thôi gian giãi quyêt: 01 ngãy lam vic 
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24. Thu ttic:  Thông báo thay dôi ni dung däng k thu 

- Th&i h?n giài quyt: 01 ngây lam vic, k tr ngày nhn dü h so theo quy djnh. 

- Quy trInh ni bt: 

ThIr tir cong vic  Ni dung cong vic Trách nhim xfr I cong vic Thai gian th,rc hin 

Buâc 1 - Kim tra, huàng din, tip nhn ho so, giri phiu 
hçn trà cho cá nhãn/tô chirc; 
- Thu phi, 1 phi (neu co) 
- Chuyên ho so bàn giây cho Phông Dang k 

 kinh doanh — S& Kê hoach và Dâu tir. 

Cong chirc cüa Sr Kê hoch và 

E)âu tu duçic cCr tiêp nhn ho so 

tai Trung tam Phiic vi hành 

chInh cong tinh (phôi hçip vâi 

Buu din tinh Phü Yen) 

Y4ngay lam vic 

Buâc 2 

 qua iãi quyêt. 

- Nhn h so và giãi quyt h so; 

- Xem xét, thâm tra, xir 1 ho so vã dl? thão kêt 

Chuyên viên Phong Ding k 

kinh doanh 

Y4 ngày lam vic 

Budc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyt djnh và xác nhn 

dl? thão kêt qua giài quyêt. 

- Gui yêu câu xác nhn giao djch den co quan 

thuê thông qua H thông thông tin DKDN Quoc 

gia (nêu có) 

Lnh dao Phông Dang k1 kinh 

doanh 

1/4 ngày lam vic 

- Xuât kêt qua TTHC 

 - K hê duyt kêt qua TFHC 

Buàc 4 

 chInh cOng tinh 

Chuyên kt qua den Trung tam Phic vlsi hành Van thu Sâ (ph61 hçip vài Buu 

din tinh Phü Yen) 

I/4 ngày lam vic 

Buàc 5 - Trã két qua giài quyêt TTHC cho cá nhãn/tô 

chirc. 

 chInh cong tinh 

Cong chüc cüa S& Kê hoach và 

Dâu tu duqc ccr tiêp nhn ho so 

tai Trung tam Phic vi hành 

Ngay khi to chüc, Ca 

nhn nhn kêt qua 

Tong thôi gian giãi quyt: 01 ngày lam vic 
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25. Thu tiic: Thông báo thay dôi thông tin nguô'i quail I' doanh nghip, thông tin nguôi di din theo u 
quyên (dôi vii doanh nghip tu nhãn, cong ty TNHH, cong ty cô phân, cong ty hqp danh) 

- Thji hn giâi quyt: 01 ngày lam vic, k tir ngày nhn dü h so theo quy djnh. 

- Quy trmnh ni b: 

Thu tir cong vic  Ni dung cong vic Trách nhim xii 1 cong vic Thôi gian thrc hin 

Buâc 1 - Kim tra, huâng dan, tiêp nhan  ho so, gun phiêu 
hen trã cho cá nhânitô churc; 
- Thu phi, 1 phi (neu co) 
- Chuyên ho so bàn giây cho Phông Dang k 

 kinh doanh — SO Kê hoach và Dâu Un. 

Cong chirc cUa Sà Ké hoach và 

Dâu tu duqc cur tiêp nhn ho so 

tai Trung tam Phic vi1 hành 

chInh cong tinh (phOi hcip vOi 

Buu din tinh Phü Yen) 

'/4ngày lam vic 

BuOc 2 

 qua iãi quyêt. 

- Nhn h so và giãi quyêt h so; 

- Xem xét, thâm tra, xO 1 ho so và dir thão kêt 

Chuyên viên PhOng Dang k 

kinh doanh 

1/4 ngây lam vic 

BuOc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyêt djnh và xác nhn 

dij thão kêt qua giài quyêt. 

- Gun yêu câu xác nhn giao djch den co quan 

thuê thông qua H thông thông tin DKDN QuOc 

gia (nêu Có) 

- Xuât kêt qua TTHC 

 - K phê duyt kêt qua TTHC 

Länh dao PhOng Däng k' kinh 

doanh 

'/4 ngày lam vic 

BUOC 4 

 chinh cong tinh 

Chuyên kêt qua den Trung tam Phiic vii hành Van thu SO (ph6i hcp vOi Buu 

din tinh Phü Yen) 

Y4 ngày lam vic 

BuOc 5 - Trà kêt qua giài quyêt TTHC cho Ca nhân/tô 

chunc. 

 chInh cOng tinh 

Cong chOc cüa SO Kê hotch và 

Dâu Un duqc cO tiêp nhn ho so 

tai Trung tam Phiic vii hành 

Ngay khi to ChunC, cá 

nhn nhn kêt qua 

Tong thôi gian giãi quyêt: 01 ngày lam vic 
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26. Thu tic: Thông báo sfr dijng, thay di, hu mãu con dâu (dôi vói doanh nghip ttr nhân, cong ty TNIIH, 
cong ty cô phân, cong ty hçrp danh) 

- Th&i hin giâi quy&: 01 ngày lam vic, kê ti ngày nhn di h so theo quy djnh. 

- Quy trInh ni b: 

Thu tir cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xü' 1 cong vic Thôi gian thtrc hin 
Buâc 1 - Kim tra, hiiàng dan, tiêp nhn h so, giri phiêu 

hn trà cho cá nhân/tô chrc; 
- Chuyên ho so bàn giây cho PhOng Dang k 
kinh doanh — SO Kê hoch và Dâu tu. 

Cong chirc cüa So Ké hoach và 
Dâu tu duçic ci:r tiêp nhn ho so t?i 
Trung tam Phiic vii hành chInh 
cong tinh (phôi hp vOi Buu din 
tinh Phü Yen) 

'/3ngày lam vic 

Bithc 2 - Nhân h so va giâi quyêt h so; 
- Xem xét, thâm tra, xO l ho so và dr thão kêt 
qua giài quyêt. 

Chuyên viên PhOng Däng k kinh 
doanh 

'/3 ngày lam vic 

BuOc 3 - Kim tra, xem xét, ra quyt djnh và xác nhn 
dir thào kêt qua giâi quyêt. 
- Xuât kêt qua TTHC trën H thông thông tin 
Dang k doanh nghip Quôc gia 

Lãnh do Phông Dang k kinh 
doanh 

'/3 ngày lam vic 

TOng thôi gian giài quyêt: 01 ngày lain vic 

46 



27. Thu tyc: Dãng k hoit dng chi nhánh, van phông di din trong ntróc (dôi vói doanh nghip tu' nhân, 
A A A cong ty TN}EH, cong ty co phan, Cong ty h9p danh) 

- Th?ii hn giài quyêt: 02 ngày lam vic, k tr ngày nhn dü h so theo quy djnh. 

- Quy trinh ni b: 

Thfr hy cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xii 1 cong vic Thôi gian thrc hin 

Buâc 1 - Kim tra, hthng din, tiêp nhn h6 so, gri phiu 
hen trá cho cá nhânitô chüc; 
- Thu phi, l phI (nêu co) 

- Chuyên ho so bàn giây cho Phông DAng k 
kinh doanh — S& Kê hoach và Dâu tu. 

Cong chrc ciia S& Kê hoach và 
Dâu tu duçic cii tiêp nhn ho so 
ti Trung tam Phiic vi hành 
chInh cong tinli (phôi hçrp vài 
Buu din tinh Phii Yen) 

'/2 ngày lam vic 

Buàc 2 - Nhn h so và giãi quy& h so; 
- Xem xét, thârn tra, xii l ho so và du thão kêt 

qua iãi quyêt. 

Chuyên viên Phông Dàng k 
kinh doanh 

V2 ngày lam vic 

Buàc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyêt djnh và xác nhàn 
dr thâo kêt qua giài quyêt. 
- Gui yêu câu ma so thuê/ xác nhn giao djch den 
co quan thuê thông qua H thông thông tin 
DKDN Quoc gia 
- Xuât két qua TTHC 
- K hé duyt kêt qua TFHC 

Lãnh do Phông Dang k kinh 
doanh 

V2 ngày lam vic 

Buoc 4 Chuyên kêt qua den Trung tam Phiic vii hành 
chInh cong tinh 

Vn thu Si (phi hcip vài Buu 
din tinh Phii Yen) 

/z ngày lam vic 

Bi.râc 5 - Ira két qua giài quyêt TTHC cho cá nhân/tO 
chiic. 

Cong chiic ciia S& Kê hoach và 
Dâu tu &rçic cii tiêp nhãn ho so 
tai Trung tam Phiic vit hành 
chInh cong tinh 

Ngay khi t6 chiic, cá 
nhn nhn kêt qua 

Tong thôi gian giãi quyt: 02 ngày lam vic 
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28. Thu tiic: Thông báo 1p chi nhánh, van phông di din & ntr&c ngoài (di vói doanh nghip tu' nhân, cong 
ty TNHH, cong ty cô phân, cong ty hqp danh) 

- Thii hin giãi quy&: 02 ngày lam vic, k tir ngày nh.n dü h so theo quy djnh. 

- Quy trInh ni b: 

Thu tir cong vic Ni dung cong vic Trách nhim th 1 cong vic Thôi gian thrc hin 
Biiâc 1 - Kim tra, hisàng dn, tiêp nhn ho so, gCri phiêu 

hn trã cho cá nhânitô chüc; 
- Thu phi, 1 phi (nêu co) 

- Chuyên ho so ban giây cho PhOng Dang k 
kinh doanh — Sâ Kê hoach và Dâu tr. 

Cong chrc cüa Sâ Kê hoach và 
Dâu tii duorc cfr tiêp nhn ho so t?i 
Trung tam Phiic vi,i hành chInh 
cong tinh (phôi hçip vói Biiu din 
tinh Phü Yen) 

'/2 ngãy lam vic 

Buàc 2 - Nhn ho so va giãi quyêt h so; 
- Xem xét, thâm tra, xir i ho so và dir thão kêt 
qua giãi quyêt. 

Chuyên viên PhOng Däng k kinh 
doanh 

'/2 ngày lam vic 

Buâc 3 - Kim tra, xem xét, ra quyt djnh và xác nhn 
dir thão kêt qua giái quyêt. 
- Giri yeu câu ma so thuê/ xác nhn giao djch den 
co quan thuê thông qua H thông thông tin 
DKDN Quoc gia (nêu co) 

- Xuât kêt qua TTI-IC 
- K phê duyt kêt qua TTHC 

Lnh dao  PhOng Däng k kinh 
doanh 

'/2 ngày lam vic 

Buâc 4 Chuyn kêt qua dn Trung tam Phitc viii hành 
chInh cong tinh 

Van thi.r S (ph& hcip vài Buu 
din tinh Phü Yen) 

'/2 ngày lam vic 

Birâc 5 - Trã ket qua giãi quyêt TTHC cho Ca nhânit6 
chiirc. 

Cong chirc cña Si K hoach và 
Dâu tu duçrc cfr tiêp nhn h so tai  
Trung tam Phiic vii hành chinh 
cong tinh 

Ngay khi to chiirc, cá 
nhn nhn kêt qua 

Tong thOi gian giãi quyêt: 02 ngãy lam vic 
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29. Thu tijc: Bang k hot dng chi nhánh, van phông di din (dôi vói doanh nghip hoit dng theo Giây 
phép dãu hi, Giây chfrng nhn dâu tn hoc các giây t& có giá trj pháp I tu'ong throng) 

- Thii h?n  giâi quyt: 02 ngày lam vic, k tr ngày nhn dü h so theo quy djnh. 

- Quy trInh ni bô: 

Thfr tr cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xfr I cong vic Thôi gian thirc hin 
Buâc 1 - Kim tra, huàng dn, tip nhn h so, gui phiêu 

hçn trã cho cá nhânitô chic; 
- Thu phI, 1phI (neu cO) 
- Chuyên ho so ban giây cho Phông Dang k 
kinh doanh — S Kê hoach và Dâu tu. 

Cong chirc cüa S Kê hoach và 
Dâu tu duqc cü tiêp nhn ho so 
tai Trung tam Phic vi hành 
chInh cong tinh (phôi hqp vâi 
Buu din tinh Phui Yen) 

'/2 ngày lam vic 

Buàc 2 - Nhn ho so và giãi quy& h so; 
- Xem xét, thâm tra, xr i ho so và dr thão két 
qua giãi quyêt. 

Chuyên viên Phong Dang k 
kinh doanh 

V2 ngày lam vic 

Btrâc 3 - Kim tra, xem xét, ra quyêt djnh và xác nhn 
dr thão kêt qua giâi quyêt. 
- Gui yêu câu ma so thuêl xác nhn giao dch den 
co quan thuê thông qua H thông thông tin 
DKDN Quôc gia (neu co) 

- Xuât kêt qua TTHC 
- K hê duyt kêt qua TTHC 

Lãnh dio Phong Dang k kinh 
doanh 

1/2 ngày lam vic 

Buâc 4 Chuyên kêt qua den Trung tam Phiic vii hành 
chInh cong tinh 

Van thu Sâ (phi hçip vài Buu 
din tinh Phü Yen) 

V2 ngày lam vic 

Buâc 5 - Trã kêt qua giãi quyCt TTHC cho cá nhânIt 
chüc. 

Cong chuc cüa Si Kê hoach và 
Dâu Ui duçic cCr tiêp nhn ho so 
tai Trung tam Phiic vii hành 
chInh cong tinh 

Ngay khi to chuc, cá 
nhn nhn kêt qua 

Tôg thôi gian giãi quyt: 02 ngãy lam vic 
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30. Thu tyc: Cp Giy chthig nhn dángk hot dng chi nhánh,ván phông di (Iiçn thay the cho n(1 dung 
(tang ky hot d9ng trong Giay chirng nhn dau ttr hoc Giay chung nhn dang ky hot dyng chi nhanh, van phong 
dii din do co  quan dáng k5r du tu cp ma không thay di ni dung dãng k hoit dng 

- Thñ hin giãi quyt: 01 ngày lam vic, k tü ngày nhn dii h so theo quy djnh. 

-Quytrmnhnib: 

Thu tir cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xir 1 cong vic Thôi gian thirc hiên 
Buc 1 - Kim tra, huóng dan, tip nhn ho so, gui phiêu 

hçn trã cho cá nhân/tO chcrc; 
- Thu phi, 1 phi (néu co) 
- Chuyên hO so ban giây cho Phông Dang k 
kinh doanh — So Ké ho?ch và Dâu tu. 

Cong chCrc ciia S& Kê hoach và 
Dau tu duqc cii tiêp nhn ho so ti 
Trung tam Phiic vii hành chInh 
cong tinh (phôi hqp vài Buu din 
tinh PhU Yen) 

'/4ngày lam vic 

BuOc 2 - Nhn ho so và giâi quyêt h so; 
- Xem xét, thâm tra, xii 1 ho so vâ dir thão kët 

qua iãi quyêt. 

Chuyên vién Phông Däng k kinh 
doanh 

'/4 ngày lam vic 

Bi.rOc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quy& djnh và xác nhn 
dir thão kêt qua giãi quyêt. 
- Xuât két qua TTHC 
- K jh duyt kêt qua TTHC 

Lânh dao  Phông Däng ky" kinh 
doanh 

'/4 ngày lam vic 

BuOc 4 Chuyên k& qua den Trung tam Phiic vi1 hành 
chmnh cong tinh 

Van thu SO (phi hqp vOi Biru 
din tinh PhU Yen) 

'/4 ngày lam vic 

BtrOc 5 - Trâ két qua giái quyêt TTHC cho cá nhãn/tô 
chcrc. 

Cong chcrc cüa SO Ké hoach và 
Dau tu duçic cii tiêp nhn ho so ti 
Trung tam Phc vii hành chInh 
cOng tinh 

Ngay khi t6 chcrc, cá 
nhn nhn kêt qua 

Tong thai gian giãi quyêt: 01 ngãy lam vic 
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31. Thu tyc; Thông báo 1p dla  dim kinh doanh (dôi vói doanh ugh ip tir nhãn, cong ty TNHH, cong ty Co 
phn, công ty hçrp danh) 

- ThYi hmn giâi quyt: 02 ngày lam vic, ké ti.r ngãy nhn dñ h so theo quy djnh. 

- Quy trInh ni b: 

Thir tr cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xfr 1 cong vic Thi gian thrc hin 
Bu6c 1 - Kiêm tra, htrâng dan, tiêp nhn hO so, gui phiêu 

hçn trã cho cá nhân/tô chrc; 
- Thu phi, 1 phi (nêu co) 

- Chuyên ho so ban giây cho PhOng Dang k9 
kinh doanh — Si Ké hoch và Dâu tu. 

Cong chtrc cüa Sc Kê hoch vã 
Dâu tu ducic cü tiêp nhn ho so 
ti Trung tam Phuc vii hành 
chinh cong tinh (phôi hcip vôi 
Buu diên tinli Phü Yen) 

V2 ngày lam vic 

Birâc 2 - Nhn h so vã giái quyêt ho so; 
- Xem xét, thâm tra, xu l ho so và d? thâo kêt 
qua iai quyêt. 

Chuyên viên Phông DAng k 
kinh doanh 

V2 ngày lam vic 

Buâc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyt djnh va xác nhân 
dr thão két qua giãi quyêt. 
- Gui yêu câu mA so thuê/ xác nhn giao djch den 
co quan thuê thông 9ua H thông thông tin 
DKDN Quôc gia (nêu cO) 
- Xuât kêt quA T1'HC 
- K jhê duyt két quA TTHC 

Lành dao Phông Däng k kinh 
doanh 

/2 ngày lam vic 

Buc 4 Chuyên kt quA ctn Trung tam Phiic vi hAnh 
chInh cong tinh 

VAn thu Sà (ph6i hcip vâi Buu 
din tinh Phü Yen) 

V2 ngày lam vic 

Buâc 5 Cong chCrc cüa So K hoch và 
Dâu tu duqc cr tiêp nhn ho so 
ti Trung tam Phiic vi hành 
chInh cong tinh 

Ngay khi to chCrc, CA 
nhn nhn két quA 

- TrA kêt quA giAi quyêt TTHC cho cá nhânM 
chic. 

Tong thôi gian giAi quyt: 02 ngày lam vic 
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32. Thu ttic: Thông báo 1p da dim kinh doanh (di vói doanh nghip hot dng theo Giây phép dâu tir, 
Giây chü'ng nhn dâu tu' hoc các giây t& có giá tr pháp 1 tu'o'ng du'o'ng) 

- Thii h?n  giâi quyt: 02 ngày lam vic, k tfi ngày nhn dü h so theo quy djnh. 

- Quy trInh ni b: 

Thu tiy cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xfr 1 cong vic Thôi gian thurc hin 
Buàc 1 - Kim tra, huâng dan, tip nhn ho so g1ri phiêu 

hn trá cho cá nhânitô chirc; 
- Thu phi, l phi (neu co) 
- Chuyên ho so bàn giây cho Phông Bang k 
kinh doanh — S Kê hoach và Dâu tu. 

Cong chic cña S Kê hoach và 
Dâu tu ctucic cü tiêp nhn ho so 
t?i Trung tam Phiic vui hành 
chinh cong tinh (phôi hp vài 
Buu diên tinh Phi Yen) 

V2 ngày lam vic 

Buâc 2 - Nhn h so và giâi quyt h so; 
- Xem xét, thâm tra, xr lb" ho so và dr thão kêt 
qua giãi quyêt. 

Chuyén viên PhOng Bang k' 
kinh doanh 

V2 ngày lam vic 

BuOc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyêt djnh và xác nhn 
dir thão kêt qua giãi quyêt. 
- Guri yêu câu mA so thuê/ xác nhn giao dch den 
Co quan thuê thông qua H thông thông tin 
DKDN Quoc gia (neu co) 
- Xuât kêt qua TTHC 
- K he duyt kêt qua TTHC 

Lãnh dao  PhOng Bang k' kinh 
doanh 

Y2 ngày lam vic 

Buc 4 Chuyên kêt qua den Trung tam Phiic v11 hành 
chInh cOng tinh 

VAn thu Si (phi hcip vi Buu 
din tinh Phü Yen) 

V2 ngây lam vic 

Buc 5 - Trã ket qua giãi quyt TTHC cho cã nhân/t 
churc. 

Cong chc cüa S& K hoch và 
Dâu tu duçic cur tiêp nhn ho so 
tui Trung tam Phiic vii hành 
chInh cong tinh 

Ngay khi t chuc, cá 
nhn nhn kêt qua 

Tong tho'i gian giãi quyêt: 02 ngày lam vic 
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33. Thu tiic: Bang k thay di ni dung dãng k3 hot dông ella chi nhánh, van phông di din, da dim kinh 
doanh (dôi vói doanh nghip tir nhân, cong ty TNHII, cong ty ci phn, cong ty hçp danh) 

-  Th?Yi hin giãi quyt: 01 ngày lam vic, k tü ngày nh.n dü h so theo quy ctjnh. 

-Quytrinhnoib: 

Thu hj cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xll 1' cong vic Thôi gian thijc hin 
Buàc 1 - Kim tra, hixâng dn, tip nhn h so, gui phiu 

hçn trã cho cá nhân/tô chllc; 
- Thu phi, 1 phi (néu co) 
- Chuyên ho so ban giây choPhông Dang k 
kinh doanh — So Kê hoach và Dâu tu. 

Cong chüc ella S& K hoch và 
Dâu ti' duçie ell tiêp nhân ho so 
tai Trung tam Phiic vi hành 
chInh cong tinh (phôi hqp vâi 
Buu din tinh Phll Yen) 

'/4ngày lam vic 

BuOc 2 - Nhn h so và giài quyt h so; 
- Xem xét, thâm tra, xr 1 ho so và du thão két 

qua iái quyêt. 

Chuyên viên PhOng Dang k 
kinh doanh 

'/4 ngày  lain vic 

BuOc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyt djnh và xác nhn 
dir thâo kêt qua giâi quyêt. 
- Gui yêu câu xác nhtn giao djch den co quan 
thuê thông qua H thông thông tin DKDN Quôc 
gia (nêu co) 
- Xuât kêt qua TTHC 
- K2 hê duyt kêt qua 1THC 

Lânh dao  Phông Dng ks" kinh 
doanh 

'/4 ngày lam vic 

BuOc 4 Chuyên kt qua den Trung tam Phiic vi hành 
chinh cOng tinh 

Van thu SO (ph& hqp vOi Biru 
din tinh Phll Yen) - 

'/4 ngày lam vic 

BuOc 5 - Trã kêt qua giãi quyêt TTHC cho cá nhãn/tô 
chirc. 

Cong chüc ella SO K hoach va 
Dâu tir duçic Cu tiêp nhn ho so 
tai Trung tam Phiic vu hành 
chInh cong tinh 

Ngay khi to chrc, cá nhn 
nhn kêt qua 

Tong thôi gian giãi quyt: 01 ngày lam vic 

53 



34. Thu tijc: Bang k thay dôi ni dung dãng k hot dng chi nhánh, van phông di din (di vó'i doanh 
nghip boat dng theo Giãy phép dâu tir, Giây chfrng nhn dâu tir hoc các giây to có giá trj pháp I tu'o'ng du'o'ng) 

- Thai hn giâi quy&: 01 ngày lam vic, k tlr ngày nhn dü h so theo quy djnh. 

- Quy trInh ni b: 

Thir tir cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xii 1 cOng vic ThOi gian thic hin 
Buâc 1 - Kim tra, huàng dan, tiêp nhn ho so, gui phiêu 

hen trã cho Ca nhânitô chIrc; 
- Thu phi, 1 phi (nëu co) 
- Chuyên ho so bàn giây cho Phông Däng k 
kinh doanh — S Kê hoach và Dâu tu. 

Cong chic cüa S Ké hoach và 
Dâu tu duçic cir tiêp nhn ho so 
tui Trung tam Phiic vii hành 
chInh Cong tinh (phôi hqp vâi 
Buu then tinh Phü Yen) 

'/4ngày lam vic 

Buâc 2 - Nhn h so và giãi quyt h so; 
- Xem xét, thâm tra, xir 1 ho so và dr thão kêt 
qua giài quyêt. 

Chuyên viën PhOng Dãng k 
kinh doanh 

'/4 ngày lam vic 

Buâc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyêt djnh và xác nhn 
dir thão kêt qua giài quyêt. 
- Gui yêu câu xác nhn giao dch den co quan 
thuê thông qua H thông thông tin DKDN Quoc 
gia (neu co) 
- Xuât kêt qua TTHC 
- K phê duyt kêt qua TTHC 

Lãnh d?o  Phong Dang k kinh 
doanh 

Y4 ngày lam vic 

Bithc 4 ChuyCn kêt qua den Trung tam Phiic viii hành 
chinh cong tinh 

Van thu S?i (phôi hçp vâi Buu 
din tinh Phñ Yen) 

Y4 ngày lam ViC 

Bu6c 5 - Trâ kêt qua giài quyêt TTHC cho cá nhân/tô 
chirc. 

Cong chirc cua Sâ Kê hotch và 
Dâu tu dUOC cix tiêp nhn ho so 
t?i Trung tam Phiic vi hành 
chinh cOng tinh 

Ngay khi tO chüc, Ca 
nhn nhn kêt qua 

Tong thôi gian giãi quyêt: 01 ngày lam vic 
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35. Thu ttic: Dãng k thay di ni dung dáng k dja dim kinh doanh (di vói doanh nghip hoat dIng theo 
Giây phép d1u tir, Giây chu'ng nhn du tir hoc các giây to' có giá tr! pháp I tiro'ng throng) 

- Thii hn giâi quyt: 01 ngày lam vic, k tü ngày nhn dii h sa theo quy djnh. 

- Quy trinh noi b: 

Thu hr cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xu' 1 cong vic Thôi gian thrc hiên 
Buàc 1 - Kim tra, huâng dan, tip nhn ho so, giii phiêu 

hçn tra cho cá nhan/tô chCrc; 
- Thu phi, l phi (nêu co) 
- Chuyên ho so bàn giây cho Phông Däng k 
kinh doanh — Sc Ké hoach và Dâu tu. 

Cong chCrc ciia Sii Kê hoch và 
Dâu tu ducic cii tiep nhn ho so 
tai Trung tam Phijc vi1 hành 
chInh cong tinh @hOi hcip vai 
Buu din tinh Phii Yen) 

Y4ngay lam vic 

Buâc 2 - Nhn h1 so va giãi quy& h so; 
- Xem xét, thâm tra, xii l hO so và dir thâo kêt 
qua iài quyêt. 

Chuyên viên Phong Dthig k 
kinh doanh 

1/4 ngày lam vic 

Buâc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyt djnh va xác nhn 
dr thão kêt qua giài quyet. 
- Gui yeu cau xác nhn giao djch den co quan 
thuê thông qua H thông thông tin E)KDN Quoc 
gia (nêu co) 

Länh dao  Phông Däng k$' kinh 
doanh 

'/4 ngày lam viêc 

- Xuât kêt qua TTHC 
- K hê duyt két qua TTHC 

Bithc 4 Chuyên kt qua den Trung tam Phiic vi hành 
chInh cong tinli 

Van thu S& (phói hcip vâi Buu 
din tinh Phii Yen) 

'/4 ngày lam vic 

Buâc 5 - Trã kêt qua giãi quyêt TTHC cho cá nhãnitô 
chiic. 

COng chiic ciia Sii Kê hoach và 
Dâu tu duçic cii tiêp nhn ho so 
tai Trung tam Phuc vii hành 
chInh cong tinh 

Ngay khi tO chiic, Ca 
nhn nhn két qua 

Tong thin gian giài quyt: 01 ngày lam viêc 
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36. Thu tyc: Thông báo cp nht thông tin c dông là cá nhân ninic ngoài, nguôi di din theo u quyn cüa 
c dông là to chuc niroc ngoài (dôi vói cong ty c6 phân) 

- Thôi hn giâi quyt: 01 ngày lam vic, k tü ngày nhn dü h sa theo quy djnh. 

- Quy trInh ni b: 

Thu ttr  cOng vic Ni dung cong vic Trách nhiêm xfr l cong vic Thai gian thijc hin 
Buâc 1 - Kim tra, huàng din, tiêp nhn ho sci, gri phiêu 

hçn trâ cho cá nhân/tô chüc; 
- Thu phi, 1 phI (neu co),  
- Chuyn ho sci ban giây cho Phông Dang k) 
kinh doanh — Si Kê hoach và Dáu Pr. 

Cong chüc cüa Sâ Kê hoach và 
Dâu U.i thrqc ci:r tiêp nhn ho sci 
ti Trung tam Phiic vi hành 
chInh cong tinh (phôi hqp vâi 
Buu diên tinh Phü Yen) 

74ngay lam vic 

Buâc 2 - Nhn h sci và giãi quyt h si; 
- Xem xét, thâm tra, xir 1 ho si và dir thão kêt 
qua iãi quy&. 

Chuyên viên Phông Dang k 
kinh doanh 

'/4 ngày lam vic 

Buâc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyt djnh và xác nhn 
dr thào kêt qua giãi quyêt. 
- GCri yêu cau xác nhn giao djch den ca quan 
thuê thông qua H thông thông tin DKDN Quôc 
gia (neu co) 
- Xuât két qua TTHC 
- K ghe duyt kêt qua TFHC 

LAnh dao  Phông DAng k kinh 
doanh 

'/4 ngày lam vic 

Buàc 4 Chuyên kt qua dn Trung tam Phic vi hânh 
chInh cong tinh 

VAn thu Si (ph6i hqp vài Bun 
din tinh Phá Yen) 

1/4 ngày lam vic 

Buàc 5 - Trâ kêt qua giái quyêt TTHC cho cá nhân/tô 
chirc. 

Cong chfrc cüa Sâ K hoch và 
Dau Pr duçic cr tiêp nhn ho sa 
tai Trung tam Phic vi hành 
chInh cOng tinh 

Ngay khi t chirc, Ca 
nhn nhn ket qua 

Tong thô'i gian giãi quyét: 01 ngày lam vic 
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37. Thu tiic: Thông báo cho thuê doanh nghip tu nhin 

- Thñ hn giãi quyt: 01 ngày lain vic, k tü ngày nhn dü h so theo quy djnh. 

-QuytrInhnib: 

Thu tir cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xu ly cong vic Thôi gian thrc hiên 
Buàc 1 - Kim tra, huàng dan, tiêp nhn h so, gCri phiêu 

hçn trã cho Ca nhân/tô chüc; 
- Thu phi, 1 phi (nêu co) 
- Chuyên ho so ban giây Phông Dng k 
kinh doanh — S& Kê hoch và Dâu tu. 

Cong chfrc cña Sâ Kê hoach và 
Dâu tir thrçic cl'r tiêp nhn ho so 
tai Trung tam Phiic vu hành 
chInh cong tinh (phôi hcip vâi 
Bun din tinh Phui Yen) 

'/4ngay lam vic 

Buâc 2 - Nhn h so và giâi quy& h so; 
- Xem xét, thâm tra, xü 1 ho so và d%r thâo két 
qua iái quyêt. 

Chuyên viên Phông Dang k 
kinh doanh 

Y4 ngày lam viêc 

Buàc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyêt djnh và xác nl4n 
dir thão kêt qua giãi quyêt. 
- Gui yêu câu xác nhn giao djch den co quan 
thuê thông qua H thông thông tin DKDN QuOc 
gia (nêu co) 
- Xuât kêt qua TTHC 

Lãnh dao Phông Dang k kinh 
doarih 

Y4 ngày lam vic 

- K hê duyt kêt qua TI'HC 
Bi.râc 4 Chuyên k& qua dn Tnmg thin Phiic viii hành 

chmnh cong tinh 
Van thu Sr (phôi hçxp vài Biru 
din tinh Phü Yen) 

1/4 ngày lam ViC 

Btxâc 5 - Trã kêt qua giãi quyêt TTHC cho Ca nhânitô 
chCrc. 

Cong chirc cüa Sâ Kê hoch và 
Dau tu duçc Cu tiêp nhn ho so 
tai Trung tam Phiic vi hành 
chInh cong tinh 

Ngay khi to chirc, Ca 
nhn nhn kêt qua 

Tong thôri gian giãi quyêt: 01 ngày lam viêc 
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38. ThU tyc: Dãng k thành lap cong ty trách nhim hü'u hin mt thãnh viên ti vic chia doanh nghip 

- Thai h?n  giâi quyt: 02 ngày lam vic, k t1r ngày nhn dU h so' theo quy djnh. 

- Quy trInh ni b: 

Thtr tLr cong vic Ni dungcOng vic Trách nhiêm xfr 1 cong vic Thi gian th,rc hiên 
Buàc I - Kiêm tra, huàng dan, tiêp nhn ho so, gCri phiu 

hçn trà cho Ca nhân/tO chrc; 
- Thu phi, 1 phi (nêu co) 

- Chuyên ho so bàn giây cho Phông Däng k kinh 
doanh — So Ké hoach và Dâu ttr. 

Cong chrc cüa SâKê hoch và 
Dâu ttx duçic c1r tiêp nhn ho so 
t?i Trung tam Phic vii hành 
chInh Cong tinh (phôi hqp vâi 
Buu din tinh Phti Yen) 

V2 ngày lam vic 

BuOc 2 - Nhn ho so và giãi quyêt ho so; 
- Xem xét, thâm tra, xlr ly' ho so và du thão kêt 
qua iâi quyet. 

Chuyên viên Phông Däng k 
kinh doanh 

V2 ngày lam vic 

BuOc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyt djnh và xác nhn du 
thão kêt qua giài quyêt. 
- GCri yeu câu mA so thuê/ xác nhn giao djch den 
co quan thuê thông qua H thông thông tin DKDN 
Quôc gia (nêu co) 

- Xuât kêt qua 1THC 
- K jhê duyt kêt qua TTHC 

Lnh do Phông Ding k kinh 
doath 

V2 ngày lam vic 

BuOc 4 Chuyên kêt qua den Trung tam Phiic vit hành 
chinh cOng tinh 

Van thu SO (phi hçrp vOi Buu 
din tinh Phii Yen) 

V2 ngày lam viêc 

BuOc 5 - Trã ket qua giãi quyêt TTHC cho cá nhân/tô 
chüc. 

Cong chcrc cüa SO Kê hoch và 
Dâu tu duqc cir tiêp nhn ho so 
ti Trung tarn Phiic vi hành 
chInh cong tinh 

Ngay khi to chrc, Ca 

nhn nhn kêt qua 

Tong thôi gian giãi quyêt: 02 ngày lam vic 
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39. Thu tyc: Däng k thanh 1p cong ty trách nhim hi1u hin hal thành viên tro len tir vic chia doanh nghip 

- Th&i h?n  giái quyêt: 02 ngày lam viêc, kê tir ngày nhn dü h so theo quy djnh. 

-Quytrmnhnib: 

Thu tir cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xu 1 cong vic Thôi gian thuc hin 
Buàc 1 - Kim tra, huâng dan, tip nhn h so, gi phiêu 

hçn trã cho Ca nhân/tô chcrc; 
- Thu phi, 1phI (neu co) 

- Chuyên ho so bàn giây cho Phông Dang k 
kinh doanh — S& Kê hoch và Dâu tu. 

Cong chüc càa Si Kê hoach và 
Dâu Pr duçic cr tiêp nhn ho so 
tai Trung tarn Phi1ic vy hành 
chInh cong tinh (phôi hçrp vài 
Buu din tinh Phá Yen) 

1/2  ngày lam vic 

Buàc 2 - Nhn h so và giãi quy& h so; 
-  Xem xét, thâm tra, xtr l ho so và dr thão kêt 

qua iãi quyêt. 

Chuyên viên Phông Däng k 
kinh doanh 

V2  ngày lam viêc 

Buàc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyt djnh và xác nhn 
dir thão kêt qua giãi quyêt. 
-  GCri yeu câu ma so thuê/ xác nhn giao djch den 
co quan thuê thông qua H thông thông tin 
DKDN Quôc gia (neu có) 
- Xuât két qua T1}IC 
- K hê duyt kêt qua TTHC 

Lânh do Phông Dáng k kinh 
doanh 

V2 ngày lam vic 

Bii(cc 4 Chuyên kêt qua den Trung tam Phic vii hàrih 
chInh cOng tinh 

Van thu Sei (phi hçcp vài Buu 
din tinh Phá Yen) 

'/2  ngày lam vic 

Bixàc 5 - Ira kêt qua giái quyêt TTHC cho Ca nhân/tô 
chIrc. 

Cong chirc cüa Sà K hoch và 
Dâu Pr duçrc cir tiêp nhn h so 
tai Trung tam Phyc vu hành 
chmnh cOng tinh 

Ngay khi th chüc, cá 
nhn nhn ket qua 

Tng thôi gian giãi quyt: 02 ngày lam vic 
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40. Thu tiic: Bang k thành 1p  c6ng ty c phn tu vic chia doanh nghip 

- Th?ñ hn giâi quyt: 02 ngày lam vic, k tü ngày nhn dü h sa theo quy djnh. 

- Quy trInh ni b: 

Thu t cong vic Ni dung cong vic - Trách nhim xfr 1 cong vic Thôi gian thuc hiên 
Buâc 1 - Kiêm tra, huàng dn, tiêp nhn ho s, giri phiêu 

hçn trà cho cá nhân/tô chirc; 
- Thu phi, l phi (neu có) 
- Chuyn ho sa ban giây cho Phông Dang ky" 
kinh doanh — Si Kê hoach và Dâu tu. 

Cong chuic cüa Sr Ké hoch và 
Dau tu duçxc cr tiêp nhn ho sci 
ti Trung tam Phiic v%I hành 
chlnh Cong tinh (phôi hp vài 
Buu diên tinh Phü Yen) 

'/2 ngày lam vic 

Buàc 2 - Nhn h sa va giãi quyêt ho s; - 
- Xem xét, thâm tra, xü l ho sq và dir tháo két 
qua giãi quyêt. 

Chuyên viên Phông Dang k 
kinh doanh 

'/2 ngày lam vic 

Buâc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyêt djnh và xác nhn 
dir thão kêt qua giãi quyêt. 
- Gri yêu câu ma so thuê/ xác nhn giao djch dn 
ca quan thus thông qua H thông thông tin 
DKDN Quôc gia (nêu co) 
- Xuât kêt qua TTHC 
- K hê duyt kêt qua TTHC 

Lãnh dao  Phông Dang k kinh 
doanh 

'/2 ngây lam vic 

BUÔC 4 Chuyên kt qua dn Trung tam Ph%ic vi hành 
chInh cong tinh 

Van thu So (phói hçip vâi Buu 
din tinh Phc Yen) 

'/2 ngày lam vic 

BuOc 5 - Trã két qua giãi quyêt TTHC cho cá nhâriJt6 
chrc. 

Cong chüc cüa SO K hoach và 
Dau tu thicic cü tiêp nhn ho s 
t?i Trung tam Phiic vi hành 
chInh cOng tinh 

Ngay khi t6 churc, cá 
nhn nhn kêt qua 

ing thôi gian giãi quyt: 02 ngày lam vic 
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41. Thu tiic: Bang k thãnh Ip cong ty trách nhini hüti 1itn init thãnh viên tu vic tách doanh nghiêp 

- Thi hn giâi quyt: 02 ngày lam viêc, k t1r ngày nhtn clü h so theo quy djnh. 

- Quy trmnh ni b: 

Thu tur cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xfr 1 cong vic Thôi gian th*rc hiên 
Buàc 1 - Kim tra, hu&ng dan, tiêp nhn ho so, gui phiêu 

hçn trá cho Ca nhân/tô ch(rc; 
- Thu phi, 1 phi (neu co) 
- Chuyn ho so bàn giây cho Phông Däng k 
kinh doanh — So Kê hoach và Dâu tlx. 

Cong chüc cüa Si Kê hoch và 
Dâu tu duçic cü tiêp nhn ho so 
tai Trung tam Phic vii hành 
chInh Cong tinh (jhôi hcip vâi 
Buu din tinh Phü Yen) 

V2 ngày lain vic 

BuOc 2 - Nhn h so va giái quy& h so; 
- Xem xét, thâm tra, 1 ho so và dir thão kêt 

qua iãi quyêt. 

Chuyên viên Phông Dang k 
kinh doanh 

V2 ngày lam vic 

BuOc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyt djnh và xác nhn 
dr tháo két qua giãi quyêt. 
- Giri yêu cau mA so thuê/ xác nhân giao djch den 
co quan thuê thông 9ua H thông thông tin 
DKDN QUoC gia (nêu co) 
- Xuât kêt qua TTHC 
- K hê duyt ket qua TTHC 

Länh do Phông Däng k kinh 
doanh 

V2 ngày lam vic 

BuOc 4 Chuyên két qua den Trung tam Phiic vi hAnh 
chInh Cong tinh 

VAn thu SO (ph6i hçip vOi Buu 
din tinh Phü Yen) 

V2 ngày lam ViC 

BuOc 5 - Trã két qua giãi quyêt TTHC cho cá nhân/tO 
chrc. 

Cong chirc cOa SO K hoch và 
Dâu tu duçic cü tiep nhn h so 
tai Trung tAm PhIiC vi hành 
chInh Cong tinh 

Ngay khi t cln'rc, Ca 
nhn nhn kêt qua 

Tong thôi gian giãi quyt: 02 ngày lam viêc 
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42. Thu tiic: Bang k thành 1p cong ty trách nhim hüu hn hai thành viên tr& ten tir vic tách doanh nghip 

- Th?yi hn giâi quy&: 02 ngày lam vic, k tir ngây nhn dü h sa theo quy djnh. 

- Quy trinh ni bô: 

Thir tir cOng vic Ni dung cOng vic Trách nhim xfr 1 cong vic Thôi gian thuc hiên 
Buc 1 - Kiêm tra, htrâng dan, tiêp nhn ho sa, gui phiêu 

hçn trá cho cá nhân/tô chiic; 
- Thu phi, l phi (nêu co) 

- Chuyên ho sa ban giây cho PhOng Bang k 
kinh doanh — Sc Ké hoach và Dâu tu. 

Cong chcrc cüa Sà Kê hoch và 
Dâu tix dugc cr tiêp nhn ho sa 
tai Trung tam Phiic vi hành 
chInh cong tinh (phôi hqp vài 
Biru diên tinh Phü Yen) 

V2 ngày lam vic 

Buâc 2 - Nhn h sa và giãi quyêt h sa; 
- Xem xét, thâm tra, xir l ho sa và dir tháo kêt 
qua iâi quyêt. 

Chuyên viên Phông Bang k 
kinh doanh 

V2 ngày lam vic 

Buâc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyt djnh va xac nhn 
dir tháo kêt qua giãi quyêt. 
- Gui yeu câu ma sO thuê/ xác nhn giao djch den 
ca quan thuê thông 9ua He thông thông tin 
DKDN Quoc gia (nêu co) 

- Xuât kêt qua UHC 
- K hê duyt kt qua TTHC 

LAnh dao Phong Bang k9 kinh 
doanh 

/2 ngày lam vic 

Buâc 4 Chuyên kêt qua den Trung tAm Ph%lc vi hành 
chInh cong tinh 

Van thu Sâ (ph& hqp vài Buu 
din tinh Phü Yen) 

V2 ngày lam vic 

Buâc 5 - Trà kêt qua giâi quyêt TTHC cho cá nhânitô 
chic. 

Cong chrc cüa S K hoach và 
Dâu tu duçic cr tiêp nhn ho si 
tai Trung tAm Phi,c vu hành 
chInh cong tinli 

Ngay khi th chi'rc, cá 
nhn nhn ket qua 

Tong thèi gian giãi quyt: 02 ngày lam vic 
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43. Thu tiic: Däng k thành 1p cong ty c phn tu vic tách doanh nghip 

- Th&i hn giâi quyt: 02 ngày lam vic, k tü ngày nhn dü h so theo quy djnh. 

-QuytrInhnib: 

Thfr ti cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xfr I cong vic Thôi gian thiyc hin 
Buc 1 - Kim tra, hi.rông dn, tiêp nhn ho so, gui phiêu 

hçn trà cho cá nhân/tO chirc; 
- Thu phi, 1 phi (nêu co) 

- Chuyên ho so bàn giây cho Phông Dang k 
kinh doanh — S& Kê hoach Va Dâu tu. 

Cong chirc cüa Si ICe hoch và 
Dâu tu duçic cü tiêp nhn ho so 
tai Trung tam Phi:ic vi:i  hành 
chInli cOng tinh (phoi hqp vài 
Buu diên tinh Phü Yen) 

'/2 ngày lam vic 

Buàc 2 - Nhn ho so va giãi quy& h so; 
- Xem xét, thâm tra, xü l ho so và du thào ket 

qua iai quyêt. 

Chuyên viên Phông Däng k 
kinh doanh 

V2 ngày lam vic 

Buàc 3 - Kiém tra, xem xét, ra quyt djnh và xác nhn 
di:r tháo kêt qua giãi quyet. 
- Giri yêu câu ma so thuê/ xac nhn giao djch den 
co quan thuê thông 9ua H thông thông tin 
DKDN QUOC gia (nêu co) 

- Xuât kêt qua TTHC 
- K hê duyt két qua TTHC 

LAnh dao  Phông Däng k kinh 
doanh 

V2 ngày lam vic 

Bwic 4 Chuyên kêt qua dn Trung tam Phi:IC vi:i  hành 
chInh cOng tinh 

Van thu Sâ (ph61 hqp vâi Buu 
din tinh Phü Yen) 

1/2 ngày lam vic 

Buàc 5 - Trã kêt qua giãi quyêt TTHC cho cá nhãn/tO 
chuc. 

Cong chuc càa Sà Kê hoch và 
Dâu Ui duçic cCr tiêp nhn ho so 
ti Trung tam Phi:ic vi:I  hành 
chInh cong tinh 

Ngay khi to chüc, Ca 

nhn nhn kêt qua 

Tong thôi gian giãi quyêt: 02 ngày lam vic 
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44. Thu tyc: Hqp nhãt doanh nghip (di vol cong ty TNHH, cong ty c phn và cong ty hqp danh) 

- Thii h?n  giãi quyt: 02 ngày lam vic, kê ttr ngày nhn dü h so theo quy djnh. 

-QuytrInhnib: 

Thu tir cong vic Ni dung cong vic Trách nhiêm xu 19 cong vic Thèi gian thirc hin 
Bx,c 1 - Kim tra, hixàng dan, tiêp nhn ho so, gri phiêu 

hçn trâ cho cá nhân/tô ch(rc; 
- Thu phi, l phi (nêu co) 

- Chuyên ho so ban giây cho Phông Dang k 
kinh doanh — S& Kê hoch và Dâu Ui. 

Cong chüc cüa S Kê hotch và 
Dâu Ui duçic cü tiêp nhn ho so 
tai Trung thin Phic vi1 hãnh 
chInh cong tinh (phôi hcip vài 
Buu diên tinh Phü Yen) 

'/2 ngày lam vic 

Buâc 2 -  Nhn h6 so và giãi quy& h so; 
- Xem xét, thâm tra, xü l ho so và dr tháo két 
qua iãi quyêt. 

Chuyên viên PhOng DAng k 
kinh doanh 

V2 ngày lam vic 

Buàc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyêt ctjnh và xác nhn 
dir tháo kêt qua giãi quyêt. 
- Gài yêu câu ma so thuê/ xác nhn giao djch den 
co quan thuê thông qua He thông thông tin 
DKDN Quoc gia (neu co) 

- Xuât két qua TTHC 
- K hê duyt kêt qua TTHC 

Lânh do Phong Dang k kinh 
doanh 

V2 ngày lam vic 

Btxôc 4 Chuyên k& qua dn Trung tam Phuc vii hành 
chInh cong tinh 

VAn thr S (phói hqp vói Biiu 
din tinh Phü Yen) 

V2 ngày lam vic 

Buic 5 - Trã kêt qua giãi quyêt TTHC cho cá nhânitô 
chüc. 

Cong chiirc cüa Sâ Kë hoach và 
Dâu tu &rçlc cCr tiêp nhn ho so 
ti Trung tam Phiic vt hành 
chInh cong tinh 

Ngay khi to chcrc, cá 
nhn nhn kêt qua 

Tong thôi gian giãi quyêt: 02 ngày lam vic 
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45. Thu tyc: Sap nhp doanh nghip (di vó'i cong ty TNIJ.H, cong ly cô phn vã cong ty h9p danli) 

Thvi hn giâi quyêt: 02 ngày lam vic, k fIr ngày nhn dCi h so theo quy djnh. 

- Quy trInh ni b: 

Thfr hr cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xfr 1 cong vic Thôi gian thrc hiên 
Buâc 1 - Kim tra, h.ràng dan, tiêp nhn ho so, giri phiêu 

hçn trã cho cá nhân/tô chCrc; 
- Thu phi, 1 phi (neu co) 

- Chuyên ho so ban giây cho Phông Dang k9 
kinh doanh — Si Kê hoch và Dâu tu. 

Cong chüc cüa S& Kê hoach và 
Dâu tu duçic cCr tiêp nhn ho so 
tti Trung tam Phiic vi hành 
chInh Cong tinh (phOi hcip vâi 
Buu din tinh Phü Yen) 

V2 ngày lam vic 

Buâc 2 - Nhn h so và giãi quy& h so; 
- Xem xét, thãm tra, xü l ho so và dir thâo kêt 
qua iãi quyêt. 

Chuyên viên Phông Däng k 
kinh doanh 

V2 ngày lam vic 

Buàc 3 - Kiém tra, xem xét, ra quyêt dinh và xác nhn 
dir thão két qua giãi quyêt. 
- Gri yêu câu ma so thuê/ xác nh.n giao djch den 
co quan thuê thông qua H thông thông tin 
DKDN Quoc gia (neu co) 

- Xuât kêt qua TTHC 
- K hê duyt kêt qua TTHC 

Lnh dao  Phông Dang k kinh 
doanh 

V2 ngày lam vic 

Bithc 4 

- 
Chuyên két qua den Trung tam Phic vit hành 
chInh Cong tinh 

Van thu Sâ (ph6i hçip vài Buu 
din tinh Phii Yen) 

1/2 ngày lam vic 

Bwrc 5 - Trâ kêt qua giãi quyêt TTHC cho cá nhânitô 
chüc. 

Cong chcrc cüa Sâ Kê hoach va 

Dâu tu dUçYC cCr tiêp nhn ho so 
tai Trung tam Phiic vi hành 
chInh cong tinh 

Ngay khi t6 chi'rc, cá 
nhn nhn kêt qua 

Tong thôi gian giãi quyt: 02 ngày lam vic 
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46. Thu tyc: Chuyn d& cong ty trách nhim hüu hin thành cong ty cô phn 

- Th&i h?n  giâi quyt: 02 ngày lam vic, k tir ngày nhn dü h sci theo quy djnh. 

- Quynhnib: 

Thir tr cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xfr 1 cong vic Thôi gian thc hin 
Buàc 1 - Kim tra, huâng dan, tiêp nhn ho so, gri phiêu 

hçn trâ cho cá nhân/tô churc; 
- Thu phi, 1 phi (neu co) 
- Chuyên ho so ban giây cho Phông Bang k 
kinh doanh — Sà Kê hoch và Dâu tu. 

Cong chcrc cüa Sà Kê hoach va 
Dâu tu duqc cCr tiêp nhn ho so 
t?i Trung tam Phc vii hành 
chinh cong tinh (phôi hçip vi 
Buu din tinh Phü Yen) 

V2 ngày lam vic 

Buàc 2 - Nh.n h so va giâi quyt h6 so; 
- Xem xét, thâm tra, xCr l ho so và dir thâo kêt 
qua iái quyêt. 

Chuyên viên Phông Bang k 
kinh doanh 

V2 ngày lam vic 

BtrOc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quy& djnh và xác nh.n 
dir thão kêt qua giãi quyêt. 
- Gi'ri yeu câu mA so thuê/ xác nhn giao djch den 
co quan thuê thông 9ua He thông thông tin 
DKDN Quôc gia (nêu cO) 
- Xuât kêt qua TTHC 
- K hê duyt két qua TTHC 

LAth ctao Phông Bang k kinh 
doanh 

'/2 ngày lam vic 

Binc 4 Chuyên kêt qua dn Trung tam Phuc vti hành 
chinh cOng tinh 

Van thu Sâ (ph6i hçip vài Buu 
din tinh Phü Yen) 

V2 ngày lam vic 
________ 

Bi.nc 5 - Trã kêt quA giAi quyêt TTHC cho CA nhân/tô 
chrc. 

Cong chüc cüa Sâ Ke hoch và 
Dâu tu dirçc cir tiêp nhn ho so 
ti Trung tAm Phijc vi hành 
chInh cOng tinh 

Ngay khi to chcrc, cA 
nhn nhn kêt quA 

Tong thô'i gian giãi quyêt: 02 ngày lam vic 
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47. Thu tLlc: Chuyn di cong ty c phn thành cong ty trách nhim hüu hn mt thành viên 

- Th&i han giâi quyt: 02 ngày lam vic, k hr ngày nhn dii h sci theo quy djnh. 

- Quy trInh ni b: 

Thu tn cong vic Ni dung cong viéc Trách nhim xii 1 cong vic Thèi gian thirc hin 
Buâc 1 - Ki&n tra, huàng dan, tiêp nhn ho so, gri phiêu 

hçn trã cho cá nhãn/tô chUc; 
- Thu phi, 1 phi (nêu co) 
- Chuyên ho so ban giây cho Phông Dang k 
kinh doanh — Sr Kê hoch và Dâu tu. 

Cong chcrc ciia Sà Kê hoch và 
Dâu tis dirçic cà tiêp nhn ho so 
tii Trung tam Phic vi hành 
chmnh cong tinh (phôi hqp vài 
Buu din tinh Phii Yen) 

'/2 ngày lam vic 

BuOc 2 - Nhn h so và giái quyêt ho so; 
- Xem xét, thâm tra, xir l ho so và di thão kêt 
qua iái quyêt. 

Chuyên viên Phông DAng k 
kinh doanh 

'/2 ngày lam vic 

Buàc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyêt djnh và xác nhn 
dir thão kêt qua giãi quyêt. 
- GCri yêu câu ma so thuê/ xác nhn giao djch den 
co quan thuê thông 9ua H thông thông tin 
DKDN Quoc gia (neu co) 
- Xuât kêt qua 1'THC 
- K hê duyt kêt qua TTHC 

Lãnh dao  PhOng Dang k kinh 
doanh 

V2 ngày lam vic 

Biiâc 4 Chuyên kt qua den Trung tam Phiic vi hành 
chInh cong tinh 

Van thu Sâ ph6i hcip vài Buu 
din tinh Phii Yen) 

'/2 ngày lam vic 

Bi.râc 5 - Trà kêt qua giãi quyêt TTHC cho cá nhân/tô 
ch(rc. 

Cong chirc cUa Sâ K hoch và 
Dâu tu duçic cCr tiêp nhn ho so 
ti Trung tam Phiic vii hành 
chinh cong tinh 

Ngay khi th chirc, Ca 
nhn nhn kêt qua 

Tong thm gian giãi quyét: 02 ngày lam vic 
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48. Thu tiic: Chuyn di cong ty c phn thành cong ty trách nhim hüu hn hal thãnh viên tró' len 

- Thii h?n  giâi quy&: 02 ngày lam vic, k tir ngày nhn dü h s theo quy djnh. 

- Quytrinhni b: 

Thu tir cong vic Ni dung cong viêc Trách nhim xtr l cong vic Thôi gian thirc hin 
Buâc 1 - Kim tra, huàng dan, tiêp nhn ho sa, gCri phiêu 

hen trá cho cá nhãn/tô chrc; 
- Thu phi, 1 phi (neu co) 

- Chuyên ho sa ban giây cho Phông Dang k 
kinh doanh — Sâ Kê hoach và Dâu tu. 

Cong churc cüa S& Kê hoach và 
Dâu tu ducc cü tiêp nhn ho s 
tai Trung tam Phiic vi hành 
chInh cOng tinh (phôi hçip vâi 
Buu din tinh Phü Yen) 

'/2 ngày lam vic 

Buâc 2 - Nhn ho sa và giâi quyêt ho sc; 
- Xem xét, thârn tra, xü l ho sci và du thão kêt 
qua iâi quyêt. 

Chuyên viên Phông Dang k 
kinh doanh 

/2 ngày lam vic 

Bi.rc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyêt djnh và xác nhn 
di thão kêt qua giãi quyêt. 
- Gri yeu cau ma sO thuê/ xác nhn giao djch den 
cci quan thuê thông 9ua H thông thông tin 
DKDN Quoc gia (nêu co) 

- Xuât kêt qua TTHC 
- K hê duyêt kêquã TTHC 

Länh dao  Phông Däng k kinh 
doanh 

'/2 ngày lam vic 

Buâc 4 Chuyên ket qua den Trung tam Phiic VII hành 
chInh cong tinh 

Van thu Sà (phi hqp vài Buu 
din tinh Phü Yên 

'/2 ngày lam vic 

13i.róc 5 - Trã k& qua giãi quyêt 1'THC cho cá nhânit6 
chirc. 

COng chüc cña Sà K hoach và 
Dâu tix duçic cr tiêp nhn ho sci 
t?i Trung tam Phiic vii hành 
chInh cong tinh 

Ngay khi t chüc, Ca 

nhn nhn kêt qua 

Tong thôi gian giãi quyêt: 02 ngày lam vic 
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49. Thu tiic: Chuyn dâi doanh nghip (LI' nhân thành cong ty trách nhim hilu han 

- Thii han  giâi quyt: 02 ngày lam vic, k tü ngày nhn dü h so theo quy djnh. 

- Quythnhnib: 

ThIr tir cong vic Ni dung cong viêc Trách nhim xu 1 cong vic Thôi gian th,rc hiên 
Buàc 1 - Kim tra, huâng dan, tip nhân h so, gri phiu 

hçn trã cho cá nhân/tô chrc; 
- Thu phi, 1 phi (nêu co) 
- Chuyn ho so ban giây cho Phông Däng k 
kinh doanh — Sâ Kê hoach và Dâu ttr, 

Cong chcrc cUa Sà Kê hoach và 
Dâu tu duqc ctr tiêp nhn ho so 
ti Trung tam Phiic vi hành 
chinh cong tinh (phôi hçp vâi 
Buu din tinh Phü Yen) 

'/2 ngày lam vic 

Bthc 2 - Nhn h so và giài quyêt h so; 
- Xem xét, thâm tra, xCr 1 ho so và d? thão kêt 
qua iãi quyêt. 

Chuyên viên PhOng Dang k 
kinh doanh 

'/2 ngày lam vic 

Bthc 3 - Kiém tra, xem xét, ra quyêt djnh và xác nhn 
dr thão két qua giãi quyêt. 
- Gài yêu câu ma so thuê/ xác nhn giao dch den 
co quan thuê thông qua H thông thông tin 
DKDN Quôc gia (neu co) 
- Xuât ket qua TTHC 
- K hê duyt kêt qua TFHC 

LAnh do Phông Dang k9 kinh 
doanh 

'/2 ngày lam vic 

Buàc 4 Chuyên kêt qua den Trung tam Phic vu hành 
chInh cong tinh 

VAn thu Sc (phi hcip vài Buu 
din tinh Phii Yen) 

'/2 ngày lam vic 

Buc 5 - Trã kêt qua giãi quyêt TTHC cho cá nhânitô 
chrc, 

COng chcrc cüa Sâ K hoach và 
Dâu tir duac ct'r tiêp nhn ho so 
tai Trung tam Phic vu hành 
chinh cOng tinh 

Ngay khi th chirc, Ca 

nhn nhn kêt qua 

Tong thôi gian giãi quyêt: 02 ngày lam vic 
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50. Thu tic: Cp 1,i Giy chung nh1n dáng k doanh nghip 

- ThIi hin giái quyt: 01 ngày lam vic, k fIr ngày nhn dii h so theo quy djnh. 

-Quytrmnhnôi b: 

Thu tir cong vic Ni dung cong viêc Trách nhim xu 1cOng vic Thôi gian thuc hiên 
Buâc 1 - Kiêm tra, huàng dan, tiêp nhn ho so, gui phiêu 

hçn trã cho cá nhân/t chCrc; 
- Thu phi, 1 phi (neu co) 
- Chuyên ho so ban giây cho Phông Bang k$' 
kinh doanh — S?i Kê hoch và Dâu tu. 

Cong chiic ciia Si Kê hoach và 
Dâu tu duoc cii tiêp nhn ho so 
ti Trung tam Phic v hành 
chInh cong tinh (phôi hçip vfi 
Biru din tinh Phii Yen) 

'/4ngay lam vic 

Buàc 2 - Nhn h so và giái quyt h so; 
- Xem xét, thãm tra, xii 1 ho so và dr thão két 
qua iái quyêt. 

Chuyén viên Phông Bang k 
kinh doanh 

Y4 ngày lam vic 

Buâc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyt djnh và xác nhn 
dir thão kêt qua giái quyêt. 
- Gii yêu câu xác nhan  giao djch den co quan 
thuê thông qua H thông thông tin DKDN Quôc 
gia (nêu co) 
- Xuât kêt qua TFHC 

Lãnh dao  Phông Bang k kinh 
doanh 

1/4 ngày lam vic 

- K hê duyt k& qua TTHC 
Buâc 4 Chuyên k& qua dn Trung tam Phic vi hãnh 

chInh cOng tinh 
Van thu Sii (phi hçip vâi Buu 
din tinh Phii Yen) 

1/4 ngày lam vic 

Brncc S - Trã kêt qua giãi quyêt TTHC cho Ca nhân/tô 
chCrc. 

Cong chiic ciia S& K hoch và 
Dâu tu duoc cii tip nhn ho so 
tai Trung tam Phiic vi hành 
chInh cong tinh 

Ngay khi t6 chiic, cá 
nhn nhn két qua 

Tng thèi gian giãi quyt: 01 ngày lam viêc 
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51. Thu tic: Cap dôi Giy chung nhn dãng k kinh doanh hoc Giy chirng nhn dãng k kinh doanh vñ 
dãng ky thuê sang Giây chtrng nhãn dãng k doanh nghip nhung không thay di ni dung ding k kinh doanh vã 
däng k thuê 

- Thai hn giâi quyêt: 01 ngày lam vic, k tü ngày nhn dü h so theo quy ctjnh. 

- Quy trInh ni b: 

Thfr tiy cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xii 1 cong vic Thôi gian thuc hen 
Buàc 1 - Kim tra, hithng dan, tiêp nhn ho so, g1ri phiêu 

hen trâ cho cá nhãn/th chIrc; 
- Thu phi, 1 phi (nêu co) 
- Chuyn h so bàn giây cho Phông DAng k 
kinh doanh — S?i Kê hoach và Dâu tu. 

Cong chüc cüa Sâ Kê hoach va 
Dâu tu duqc cit tiêp nhn ho so 
ti Trung tam Phic vii hành 
chInh cong tinh (phoi hçip vâi 
Buu diên tinh Phü Yen) 

Y4ngày lam vic 

Buàc 2 - N1n h6 so và giâi quy& h so; 
- Xem xét, thâm tra, xir l ho so và du thào kêt 
qua iai quyêt. 

Chuyên viên Phông Däng k 
kinh doanh 

1/4 ngày lam vic 

Buâc 3 - Kiém tra, xem xét, ra quyêt djnh vã xác nhn 
dr tháo két qua giãi quyêt. 
- Gi'ri yêu câu xác then  giao djch den co quan 
thuê thông qua He thông thông tin DKDN Quoc 
gia (nêu có) 
- Xuât kêt qua TTHC 
- K hê duyt kêt qua TTHC 

Lânh dto Phông E)ãng k kinh 
doanh 

Y4 ngày lam vic 

Buâc 4 Chuyên kt qua dn Trung tam Phtc vi hành 
chInh cong tinh 

Van thu S& (phôi hqp vài Biru 
din tinh Phü Yen) 

Y4 ngày lam vic 

l3uc 5 - Ira k& qua giãi quyt TTHC cho cá nhânit6 
chirc. 

Cong chirc cüa Si K hoch và 
Dâu tix duçic cit tiêp nhn ho so 
tai Trung tam Phiic vii hành 
chInh cong tinh 

Ngay khi t chirc, Ca 
nhân nhn k& qua 

Tong thôi gian giãi quyt: 01 ngày lam vic 
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52. Thu tt,c:  Cp nht b sung thông tin dng k3 doanh nghip 

- Th?ñ han  giâi quyt: 01 ngày lam vic, k tir ngày nhn dü h so theo quy djnh. 

- Quy trInh ni b: 

Thir hr cong vic Ni dung cong viêc Trách nhim xfr 1 cong vic Thôi gian thirc hin 
Buâc 1 - KiEm tra, huâng dan, tip nhn hO so, gcri phiêu 

hçn trâ cho Ca nhân/tô chCrc; 
- Thu phi, 1 phI (nêu co) 
- Chuyn ho so bàn giây cho PhOng Ding k 
kinh doanh — Si K hoach và Dâu tu. 

Cong chirc cUa Sâ Ké hoach và 
Dâu tu &rçic ci tiêp nhn ho so 
tai Trung tam Phiic vi hành 
chInh cong tinh (phôi hcip vài 
Buu din tinh Phü Yen) 

'/4ngày lam vic 

Bi.ràc 2 - Nhn h so và giãi quyt h so; 
- Xem xét, thâm tra, xCr 1 ho so và d thào kêt 
qua iãi c[uyêt. 

Chuyên viên Phông Dang k 
kinh doanh 

74 ngày lam vic 

Buâc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyt djnh và xác nhn 
di.r thão kêt qua giãi quyêt. 
- Gi:ri yêu câu xác nhn giao djch den co quan 
thuê thông qua H thông thông tin DKDN Quoc 
gia (nêu co) 
- Xuât két qua TTHC 

Lãnh dao  Phông Dang k kinh 
doanh 

74 ngày lam vic 

- K hê duyt két qua TTHC 
Bt.râc 4 Chuyên kêt qua dn Trung tam Phic vu hành 

chInh Cong tinh 
Vn thu Si (ph6i hcip vâi Buu 
din tinh Phü Yen) 

'/4 ngày lam vic 

Brc 5 - Trã kêt qua giãi quyêt TTHC cho cá nhânitô 
chüc. 

Cong chi'rc cüa Si K hoach và 
Dâu tu duqc cCr tiêp nhn ho so 
tai Trung tam Phiic vi hành 
chInh cong tinh 

Ngay khi th chic, cã 
nhn nhân kt qua 

Tong thôi gian giãi quyh: 01 ngày lam vic 
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53. Thu tçic: Dôi Giây chüng nhn dàng k doanh nghip cho doanh nghip hoat dông theo Giy phép dâu tu', 
Giãy chung nhn dâu tir (dông thot là Giây chtrng nhn thing k kinh doanh) hoc giây to' khác có giá tn pháp l 
tuong duo'ng 

- Thai gian giãi quyt: 01 ngày lam vic k tir ngày nhn dü h so hçp 1. 

- Quy trmnh ni b: 

Thu tir 
cong viêc 

Ni dung cong vic Trách nhim xir Jy  cong vic Thôi gian thirc 
hiên 

Buâc 1 - Kim tra, huOng dan, tiêp nhn ho so, gfri phiêu hçn trâ 
cho Ca nhânitô chtirc; 
- Thu phi, 1 phi (nêu co) 
- Chuyên ho so bàn giây cho PhOng Däng k kinh doanh — 
Si Ké hoach và Dâu tu. 

Cong churc cüa S Kê hoch vâ Dâu x 
chrc cir tiêp nhn ho so tti Trungtâm 
Phic vu hành chinh cong tinh (phôi hcip 
vài Buu din tinh Phü Yen) 

Y4ngay lam viêc 

Buâc 2 - Nhn ho so và giãi quyêt hO so; 
- Xem xét, thâm tra, xü !2 ho so và dir thâo kêt qua giái 
quyCt. 

Chuyên viên PhOng Dãng k kinh doanh '/4 ngày lam vic 

Buâc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyêt djnh vâ xác nhn dir tháo kêt 
qua giái quyet. 
- Giri yêu câu xác nhn giao djch den co quan thuê thông 
qua H thông thông tin DKDN QuOc gia (nêu co) 
- Xuât kCt qua TTHC 
- K hê duyt kêt qua TTHC 

Lãnh dio Phông Dang k kinh doanh 1/4 ngày lam vic 

Buâc 4 Chuyên két qua den Trung tam Phiic vii hành chinh cong 
tinh 

Van thu S (phOi hçp vâi Buu din tinh 
Phi Yen) 

'/4 ngay lam vic 

Buâc 5 - Trã kêt qua giái quyêt TTHC cho cá nhânitô chtrc. Cong chcrc tip nhn h so t?i  Trung tam 
Phiic vi hành chInh cOng tinh 

Khi t chirc, cá 
nhân nhân kt qua 

Tong thOi gian giãi quyt: 01 ngày lam vic 
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54. Thu tiic: Thay di ni dung dãng k kinh doanh ti Giãy phép du tir, Giy chIrng nhn du tw (dng thôi 
là Giây chüng nhn dàng k kinh doanh) 

- Thôi gian giâi quyt: 01 ngày lam vic k tü ngày nhn dü h so hçp l. 

- Quy trInh ni b: 

Thu tr 
cong vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xii' l cong vic Thôi gian thirc 
hiên 

Buâc 1 - Kim tra, huàng dan, tip nhân ho so, glri phiêu hçn trã 
cho Ca nhân/tô chirc; 
- Thu phi, 1 phi (nêu có) 
- Chuyn ho so ban giây cho PhOng Dang k kinh doanh — 
So K hoach va Du tix. 

Cong chi'rc dixçc ci:r tip nhn ho so tai 
Trung tam Phiic vli hành chInh cong tinh 
(phôi hqp vOi Bixu din tinh Phñ Yen) 

'/4ngày lam vic 

Bithc 2 - Nhân ho so và giái quyêt h so; 
- Xem xét, thâm tra, xü l ho so và dr thão kêt qua giãi 
quyêt. 

Chuyên viên PhOng Dang k kinh doanh '/4 ngày lam vic 

BuOc 3 - Kim tra, xem xét, ra quyt dinh và xac nhn dr thâo k& 
qua giãi quyêt. 
- Giri yen câu xác nhn giao djch den co quan thuê thông 
qua H thông thông tin DKDN Quôc gia (nêu CO) 
- Xuât két qua TTHC 
- K phê duyt kêt qua TTHC 

Lãnh dao  PhOng Dang k kinh doanh 1/4 ngày lam vic 

BirOc 4 Chuyên kêt qua den Trung tam Phitc vii hành chInh COng 
tinh 

Van thi.r SO (ph& hcip vOi Bru din tinh 
Phi, Yen) 

'/4 ngày lam vic 

BiiOc 5 - Trã kêt qua giãi quyêt TTHC cho cá nhân/t chirc. Cong chiic thrc cur tip nhn ho so tai 
Trung tam Phiic vi hành chinh Cong tinh 

Khi th chüt, Ca 
nhân nhân kt qua 

Tng thôi gian giãi quyt: 01 ngày lam vic 
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55. Thu tyc: Thành Lp to chire kinh t cüa nhà du ttr n,xórc ngoài (ap diing trong truông hyp Nba dmu ttr 
nu'ó'c ngoài dã duqc cap Giây phép diti tir, Giy chfrng nhân du tir) 

55.1. Truo'ng hçrp Bang k35 than/i 41p  cong ty TNHHmt thành viên 

- Thyi hn giãi quy&: 02 ngày lam vic, kê tü ngày nhn dü h so theo quy djnh. 

- Quy trInh ni b: 

Thu tir 
cong vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xfr I cong vic Thôi gian thrc hin 

Buc 1 - Kim tra, huông dan, tiêp nhn h so, gfri phiêu hçn trã 
cho Ca nhân/tO chCrc; 
- Thu phi, le phi (nêu có) 
- Chuyên hO so ban giây cho Phông Dang k5' kinh doanh — 
Si Kê hoch và Dâu tu. 

Cong chüc cüa Sc Ké hoch và Dâu tu 
ctuçic cü tiêp nhn hO so ti Trung tam 
Phic vi hành chInh Cong tinh (phôi hcip 
vài Buti din tinh Phü Yen) 

Vz ngày lam vic 

Buâc 2 - Nhn h so và giài quyêt ho so; 
- Xem xét, thâm tra, xir 1 ho so và dir thâo két qua giãi 

quyêt. 

Chuyên viên Phông Dang k kinh doanh V2 ngày lam vic 

Buâc 3 - Kim tra, xem xét, ra quyt djnh và xác nhn dr thão kEt 
qua giâi quy&. 
- Gui yêu câu mA so thue/ xác nhn giao djch den co quan 
thuê thông qua He thông thông tin DKDN Quoc gia 
- Xuât két qua TFHC 
- K hê duyt két quA TTHC 

Lãnh do Phông Däng k kinh doanh 1/2  ngày lam vic 

Bucc 4 Chuyên k& quA den Trung tam Phyc vi hành chInh cong 
tinh 

Van thu Sâ (phoi hcip vài Buu diên tinh 
Phü Yen) 

V2 ngày lAm vic 

Buâc 5 - TrA kêt quA giAi quyêt TTHC cho Ca nhânitô chrc. Cong chüc cüa S K hoch và Dâu tu 
duçic cü tiêp nhn ho so tai  Trung tam 
Phyc vi hành chInh cong tinh 

Khi to chrc, cá 
nhân nhn kt qua 

Tng thôi gian giãi quyêt: 02 ngày lam viêc 
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55.2. Trirô'ng h9p Dáng kf. thành lçip  cong ty TNHH hai thành viên tth len 

- Thñ hn giãi quyt: 02 ngày lam vic, k tr ngày nhn dü h s theo quy djnh. 

- Quy trInh ni b: 

Thfr tr 
cong vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xtr I cong vic Thôi gian thc 
hin 

Bithc 1 - Kim tra, huâng dan, tip nhn h s, gài phiêu hçn trã 
cho cá nhânitô chüc; 
- Thu phi, l phi (nêu co) 
- Chuyên ho sc bàn giây cho Phông Dang k kinh doanh — 
S Kê hoach và Dâu tu. 

Cong chtc cüa Sâ Kê hoch và Dâu tu 
ducic cCr tiêp nhân ho s tai Trung tam 
Phiic vii hành chInh cong tinh (phôi hcp 
vâi Buu din tinh Phü Yen) 

V2 ngày lam vic 

Buâc 2 - Nhan ho so và giái quyêt h so; 
- Xem xét, thâm tra, xü l ho so và dir thão kêt qua giãi 
quyêt. 

Chuyên viên Phông Däng k kinh doanh V2 ngày lam vic 

Bujc 3 - Kim tra, xem xét, ra quyt djnh và xác nhn du thão kêt 
qua giãi quyêt. 
- Gfri yêu câu ma so thuê/ xác nhn giao djch den co quan 
thuê thông qua H thông thông tin DKDN QuOc gia 
- Xuât kêt qua TTHC 
- K phê duyt kêt qua TTHC 

Lành dao  Phông Däng k3 kinh doanh V2 ngày lam vic 

Birâc 4 Chuyn kêt qua dn Trung tam Phiic vt hành chInh cong 
tinh 

Van thu S (phi hcip vOi Buu din tinh 
Phñ Yen) 

V2 ngày lam vic 

Buâc 5 - Trá kêt qua giãi quyêt TTHC cho cá nhân/th chirc. Cong chrc cüa Sâ K hoach va Du tu 
duc cir tiêp nhn ho so ti Trung tam 
Phiic vi hành chInh cong tinh 

Tong thô'i gian giãi quyt: 02 ngày lam vic 
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55.3. Trwo'ng hçrp Dáng kj5 thành 1p cong ty côphEn 

- Thii hn giái quyêt: 02 ngày lam vic, kê tü ngày nhn dü h so theo quy djnh. 

- Quy trInh ni b: 

ThLr tir 
cong vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xir I cong vic Thôi gian thirc 
hiên 

Buâc 1 - Kim tra, hi.ràng dan, tiêp nhn h so, gri phiêu hn trã 
cho cã nhânIt chirc; 
- Thu phi, 1 phi (nu co) 
- Chuyn ho so ban giây cho Phong Dang k kinh doanh — 
Sâ Ké hoach và Dâu ttr. 

Cong chirc cüa Sâ Kê hoach và Dâu ur 
dixçc cr tiêp nhn ho so tti Trung tam 
Phiic vit hành chInh cong tinh (phôi hçp 
vâi Biiu din tinh Phü Yen) 

V2 ngày lam vic 

Bithc 2 - Nhn ho so và giãi quyêt ho so; 
- Xcm xét, thâm tra, xir 1 ho so và dr thão két qua giái 
quyêt. 

Chuyên viên Phông Dang k kinh doanh V2 ngày lam vic 

Birâc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyêt dnh và xác nhn dir thão kêt 
qua giái quyêt. 
- Gcri yeu câu ma so thuê/ xác nhn giao djch den co quan 
thuê thông qua H thông thông tin DKDN Quôc gia 
- Xuât ket qua TTHC 
- K phê duyt két qua TTHC 

Länh dao  Phong Dang k kinh doanh V2 ngày lam vic 

F3uâc 4 Chuyên kêt qua den Trung tam Phiic v11 hành chInh cOng 
tinh 

Van thu Sâ (phôi hçip vOi Buu din tinh 
Phñ Yen) 

V2 ngày lam vic 

Buâc 5 - Trá kêt qua giái quyêt TTHC cho Ca nhânitô chc. Cong chic cña S Kê hoach và Dâu tu 
disqc cur tiCp nhn ho so ti Trung tam 
Phuic vi hãnh chInh cong tinh 

Khi t chrc, Ca 
nhân nhân kt 

qua 
Tong thbi gian giãi quyêt: 02 ngãy lam vic 
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56. Thu tyc: Giãi th cong ty TNHII mt thành viên 

- Th?yi h?n  giâi quyt: 05 ngày lam vic, k tIr ngày nhn dü h so theo quy djnh. 

-QuytrInhnib: 

Thu hr cong vic Ni dung,cOng vi Trách nhim xfr l cong vic Thôi gian thirc hin 
Buàc 1 - Kim tra, huàng dk, tiêp nhn ho so, gui phiêu 

hçn trã cho cá nhân/tO ch(rc; 
- Chuyên ho so ban giây cho Phông Däng k kinh 
doanh — Si Kê hoach và Dâu tu. 

Cong chirc cüa SiKê hoch và 
Dâu tu duçic cir tiêp nhn ho so 
ti Trung tam Phiic vi hành 
chInh cong tinh (phôi hcip vâi 
Buu din tinh Phü Yen) 

V2 ngày lam vic 

Birâc 2 - Nhn h so và giãi quyt h so; 
- Xem xét, thâm tra, xü l hO so và dii thâo kêt 
qua iãi quyêt. 

Chuyên viên Phong DAng k 
kinli doanh 

01 ngày lam vic 

Btróc 3 - Kiérn tra, xem xét, ra quy& djnh và xác nhn di 
thão kêt qua giãi quyêt. 
- Gui yêu câu xác nhn giao djch den Ca quan thuê 
thông qua H thông thông tin DKDN Quoc gia 
- Xuât kêt qua ITHC 

LAnh do Phéng Däng k kinh 
doanh 

03 ngày lam vic 

- K hê duyt kêt qua TTHC 
Birâc 4 Chuyên kêt qua dn Trung tam Phiic vi1 hành 

chmnh cong tinh 
Van thu Sà (phi hçip vâi Biru 
diên tinh Phü Yen) 

V2 ngày lam vic 

Buâc 5 - Trã kêt qua giãi quyêt TTHC cho cá nhãnitô 
chCrc. 

Cong chirc cüa Sâ K hotch và 
Dau tu duçic cCr tiêp nhn ho so 
ti Trung tam Phiic vu hành 
chmnh cong tinh 

Ngay khi t6 chfrc, cá 
nhn nhn kêt qua 

Tong thai gian giãi quyt: 05 ngày lam vic 
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57. Thu the: Tm ngung kinh doanli cong ty TNIffl mt thành viên 

- Th&i h?n  giâi quyt: 01 ngày lam vic, k tr ngày nhn ctü h so theo quy djnh. 

- Quy trInh ni bô: 

Thfr tr Cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xü 1 cOng vic Thô'i gian thic hin 
Buàc 1 - Kim tra, huàng dan, tip nhn ho so, gii phiu 

hen trã cho cá nhãn/tO chIrc; 
- Chuyn ho so ban giây cho Phông Dang k 
kinh doanh — S& Kê hoach và Dâu tu. 

Cong chüc cüa S& K hoch và 
Dâu tu duçic Ca tiêp nhn ho so 
tai  Trung tam Phic vi hành 
chmnh cong tinh (phôi hqp vâi 
Bmi din tinh PhCi Yen) 

74ngay lam vic 

Buâc 2 - Nhn h so và giãi quy& hó so; 
- Xem xét, thâm tra, xCr l ho so và dr thão két 
qua iãi quyêt. 

Chuyên viên Phông Däng k 
kinh doanh 

'/4 ngày lam vic 

Bxàc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyêt djnh và xác nhn 
dr thão két qua giái quyêt. 
- Xuât két qua TFHC 
- K hê duyt kêt qua TTHC 

Länh do Phông Dang k kinh 
doanh 

'/4 ngày lam vic 

Buâc 4 Chuyên két qua den Trung tam Phic vi hành 
chInh cOng tinh 

Van thu S (phôi hqp vài Buu 
din tinh Phii Yen) 

'/4 ngày lam vic 

Buâc 5 - Trã kêt qua giãi quyét TTHC cho cá nhânitô 
chuxc. 

Cong chcic ccia Sâ Kê hoach và 
Dâu tu duçic cir tiêp nhn ho so 
t?i Trung tam Phic vi,i hành 
chInh cOng tinh 

Ngay khi to chüc, cá 
nhn nhn kêt qua 

Tong thôi gian giãi quyt: 01 ngày lam vic 
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1.2. THANH LP VA HOLT DQNG CUA DOANH NGHIP xA HO! 

58. Thu tic: Thông báo Cam kt thrc hin mjc tiêu xã hi, môi trtrô'ng 

- Thai han  giâi quy&: 03 ngày lam vic, k tü ngày nhn dü h sa theo quy djnh. 

- Quy trInh ni b: 

Thfr ttr cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xfr 1 cong vic Thôi gian thiyc hin 
Buâc 1 - Kiêm tra, huâng dan, tiêp nhn ho so, gi phiêu 

hen trã cho cá nhânIt chirc; 
- Thu phi, 1 phi (nêu co) 
- Chuyên ho so ban giây cho Phông Dang k 
kinh doanh — Si Kê hoach và Dâu tu. 

Cong chc cüa S Ké hoach và 
Dâu tu duçc cfr tiêp nhn ho so 
tai Trung tam Phiic vi hành 
chinh cong tinh (jhôi hçp vâi 
Buu then tinh Phü Yen) 

V2 ngày lam vic 

Buâc 2 - Nhn ho so và giãi quyêt ho so; 
- Xem xét, thâm tra, xr l ho so và dir thão kêt 
qua giãi quyêt. 

Chuyên viên Phang Dang k 
kinh doanh 

01 ngày lam vic 

Buàc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyêt djnh và xác nhn 
dir thão kêt qua giãi quyêt. 
- Gfri yêu câu ma so thuê/ xác nhn giao djch den 
co quan thuê thông qua FI thông thông tin 
DKDN QuOc gia (nêu Có) 
- Xuât kët qua TTI-IC 
- K hê duyt kêt qua TTHC (neu co) 

Lãnh do Phông Dang k kinh 
doanh 

01 ngày lam vic 

BuOC 4 Chuyên kêt qua den Trung tam Phiic vii hành 
chInh cong tinh (Neu co) 

Van thu Sâ (phi hqp vâi Buu 
din flnh Phü Yen) 

V2 ngày lam vic 

Buâc 5 - Trã kêt qua giãi quyêt TTI-IC cho Ca nhãn/t 
chüc (nêu co) 

Cong chirc cña Sâ K hoach và 
Dâu tu di.rçic ci'r tiêp nhân ho so 
tai Trung tam Phiic vit hành 
chInh cOng tinh 

Ngay khi t6 chrc, Ca 
nhn nhn ket qua 

Tong thoi gian giãi quyêt: 03 ngày Jam vic 
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59. Thu tiic: Thông báo thay dôi ni dung Cam kt thiyc hin myc tiêu xã hi, môi trirô'ng 

- Th&i h?n  giái quyt: 03 ngây lam vic, k t& ngày nhãn dü h so theo quy djnh. 

- Quy trInh ni b: 

Thir hr cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xfr 1 cong vic Th?ri gian thijc hin 
Buàc 1 - Kim tra, huàng dn, tip nhn h so, gri phiu 

hçn trã cho Ca nhãn/tô chrc; 
- Thu phi, l phi (neu co) 

- Chuyên ho so bàn giây cho Phông F)äng k 
kinh doanh — Si Kê hotch và Dâu tu. 

Cong chüc cüa Sâ Ké hoch và 
Dâu tu ducic cCr tiêp nhn ho so 
tai Trung tam Phic v.i hành 
chInh cong tinh (phôi hçip vâi 
Buu din tinh Phü Yen) 

/2 ngày lam vic 

Buàc 2 - Nhn h so va giâi quy& h so; 
- Xem xét, thâm tra, xi:r i ho so và dr thão kêt 
qua iái quyêt. 

Chuyên viên Phông DAng k 
kinh doanh 

01 ngày lam vic 

Buâc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyêt djnh và xác nhân 
dir thão két qua giãi quyêt. 
- Xuât két qua TTHC 
- K jhê duyt ket qua TTHC (nêu cO) 

Lãnh dao  Phông Däng k kinh 
doanh 

01 ngày lam vic 

Buâc 4 Chuyên k& qua dn Trung tam Phic vu hành 
chinh cOng tinh (Nêu có) 

Van thu Sâ (ph& hcrp vâi Btru 
din tinh Phü Yen) 

V2 ngày lam vic 

Btrâc 5 - Trã kêt qua giãi quyêt TTHC cho cá nhân/tô 
churc (neu co) 

Cong chCrc cüa Sâ Kê hoch và 
Dâu tLI duçic cü tiêp nhn ho so 
ti Trung tam Phiic vi hành 
chinh cong tinh 

Ngay khi to chic, Ca 
nhn nhn kêt qua 

Tong thoi gian giãi quy: 03 ngày lam vic 
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60. Thu tiic: Thông báo châm dfrt Cam kt thirc hin mu1c tiêu xã hi, môi truô'ng 

- Th&i hn giâi quyt: 03 ngày lain vic, k tü ngày nhn dü h sc theo quy dlnh. 

- Quy trInh ni b: 

Thu tir cong vic Ni dung cong viêc Trách nhim xii 1 cong vic Thôi gian thuc hiên 
Buâc 1 - Kim tra, huâng din, tiép nhn hO sa, glri phiéu 

hçn trâ cho cá nhân/t ch(rc; 
- Thu phi, l phi (néu co) 
- Chuy&i ho sci bàn giây cho Phông Dang k 
kinh doanh — So Kê hoch và Dâu tu. 

Cong chüc cüa S?i Ké hoch và 
Dâu tu duçic cCr tiêp nhn ho sa 
tai Trung tam Phiic vii hành 
chInh cong tinh (phôi hcxp vâi 
Buu din tinh Phi Yen) 

V2 ngày lam vic 

Burc 2 - Nhn h sa va giãi quyt h s; 
- Xem xét, thârn tra, xCr l hO s va dr thâo kêt 
qua iãi quyêt. 

Chuyên viên Phông Dang k 
kinh doanh 

01 ngây lam vic 

Buàc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quy& djnh va xac nhn 
du thâo kêt qua giãi quyêt. 
- Xuât két qua TTHC 
- K hê duyet kêt qua TTHC (neu co) 

Länh dao  Phông Däng k kinh 
doanh 

01 ngày lam vic 

Buàc 4 Chuyên kêt qua dn Trung tam Phiic vu hành 
chinh cong tinh Nêu co) 

Van thu Si (phôi hcip vâi Buu 
din tinh Phü Yen) 

V2 ngày lam viêc 

Buâc 5 - Trã két qua giài quyêt TTHC cho cá nhân/tô 
chüc (néu co) 

Cong chüc cüa So Kê hoch và 
Dâu Ui duçrc cir tiêp nhn ho sa 
ti Trung tam Phjic vij hành 
chInh cong tinh 

Ngay khi to chCrc, cá 
nhn nhn kêt qua 

TOng thô'i gian giãi quyt: 03 ngày lam vic 
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61. Thu tiic: Chuyn co s& bão trçr xã hi, qu5? xã hi, qu5? tir thiEn thành doanh nghip xa hi 

- Th?yi hn giái quyt: 03 ngày lam vic, k tü ngày nhn thi h so thco quy djnh. 

- Quy trInh ni b: 

Thu hr cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xfr I cong vic Thôi gian thrc hiên 
Buâc 1 - Kim tra, huàng dan, tiêp nhn h so, gri phiêu 

hçn trâ cho Ca nhân/tô chi'rc; 
- Thu phi, l phi (nêu có) 
- Chuyn ho so ban giây cho Phông Dang k3 
kinh doanh  — Si Ké hotch và Dâu tu. 

Cong chirc cüa Sr Kê hoch và 
Dâu tu duqc cü tiêp nhn ho so 
tai Trung tAm Phic vi hành 
chInh Cong tinh (phôi hqp vài 
Buu din tinh Phii Yen) 

/2 ngày lam vic 

Buàc 2 - Nhn h6 so và giâi quyt h so; 
- Xem xét, thãm tra, xü l ho so và dii thâo kêt 

qua iai quyêt. 

Chuyên viên Phông Däng k 
kinh doanh 

01 ngày lam vic 

Buâc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyêt djnh va xac nhn 
dij thão ket qua giãi quyêt. 
- Gri yêu cAu ma so thuê/ xác nhn giao djch den 
co quan thuê thông qua H thông thông tin 
DKDN Quôc gia 
- Xuât kêt qua TTHC 
- K hê duyt kêt qua TTHC 

Lânh dao  Phông Däng k kinh 
doanh 

01 ngày lam vic 

l3ithc 4 Chuyên két qua den Trung tAm Phiic vi hãnh 
chInh cOng tinli 

Van thu Si (phôi hcip vâi Biru 
din tinh Phü Yen) 

'/2 ngày lam vic 

Buic 5 - Trã kt qua giái quyt TTHC cho cá nhân/t 
chirc 

Cong chfrc cüa Sâ K hoach va 
DAu tu dugc cCr tiêp nhn ho so 
ti Trung tAm Phiic vi hành 
chInh cong tinh 

Ngay khi t c1nrc, Ca 
nhn nhn kêt qua 

TOng thô'i gian giãi quyt: 03 ngày lam vic 
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II. LINH VUC THANH L1P VA HOAT DONG CUA LIEN HIEP HP TAC XA2  
1. Thu tiic: Bang  k lien hip hqp tác xã 

- Th&i hn giãi quyk 03 ngày lam vic, k tir ngày nhn dü h so theo quy dnh. 

- Quy trinh ni b: 

ThIr ttr  cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xü I cong vic Thigian thijc hiên 
Buàc 1 - Kim tra, huâng dan, tiêp nhn ho so, gri phiêu 

hçn trá cho Ca nhânitô chCrc; 
- Thu phi, l phi (nêu co) 
- Chuyn ho so ban giây cho Phông Dang k 
kinh doanh — Sâ Ké hoach va Dâu tu. 

Cong chcrc cüa Sâ Kê ho?ch và 
Dâu Px duçrc cCr tiêp nhn ho so 
tai Trung tam Phiic vi hành 
chInh cong tinh (phoi hqp vài 
Buu din tinh Phü Yen) 

V2 ngày lam vic 

Buâc 2 

 qua iãi quyêt. 

- Nhn hó so và giâi quyêt h6 so; 
- Xem xét, thâm tra, xü 1 ho so và du thão kêt 

Chuyên viên Phông Dang k 

kinh doanh 
01 ngay lam vic 

Brnc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyt dnh và xác nhn 

dir thão két qua giãi quy&. 

- Gài yeu câu ma so thuê/ xác nhn giao djch den 

co quan thué thông qua H thông thông tin Quôc 

gia ye Dang k5' Hçip tác xA 

- Xuât kêt qua TTHC 

 - K hê duyt két qua TTHC 

Lnh dao Phông Dzng k) kinh 

doanh 
01 ngày lam vic 

Biiâc 4 

 chInh cong tinh 

Chuyên kêt qua den Trung tam Phiic vii hành VAn thu Sc ph& hcp vài Buu 

din tinh Phü Yen) 
V2 ngày lam vic 

BuOc 5 - Trâ két qua giãi quyêt TTHC cho cá nhân./tô 

chi'rc. 
Cong chCrc cüa Si K hoach va 

Dau tu duqc cir tiêp nhn ho so 

tai Trung tam Phiic vi hành 

chInh cong tinh 

Ngay khi th chrc, cá 

nhn nhn két qua 

TOng thô'i gian giäi quyt: 03 ngày urn vic 

2 Thuc hin thông qua He th6ng thông tin Quc gia v Dàng k' Hçp tác xA 
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2. Thu t,ic: Bang ky thay dôi ten, dla  chi tru s& chInh, ngành, nghC san xuât, kinh doanh, von diêu 1, ngtrài 
di din theo pháp Iuãt; ten, dja chi, ngub'i dii din chi nhánh, van phông di din cüa lien hip hop tác xã 

- Thi hin giái quyt: 03 ngày lam vic, k tr ngày nhn dü h sa theo quy dlnh. 

- Quy trInh nOi b: 

ThIr tr cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xir l cong vic Thôi gian thyc hin 
Buâc 1 - Kim tra, hiràng dan, tiêp nhn ho s, gi phiêu 

hn trã cho cá nhân/tô chüc; 
- Thu phi, 1phI (nêu cO) 
- Chuyên ho sc bàn giây cho Phông Dãng k3 
kinh doanh — S?i Kê hoach và Dâu tu. 

Cong ch'rc cüa SâKê hoch và 
Dâu tr dirçic cir tiêp nhn ho sa 
t?i Trung tam Phiic vi hành 
chInh cong tinh (phôi hp vâi 
Buu diên tinh Phü Yen) 

'/2 ngày lam vic 

Buâc 2 - Nh.n ho sa và giài quyêt h sa; 
- Xem xét, thâm tra, xir l2 ho sci và du thâo két 
qua giãi quyêt. 

Chuyên viên Phông Dang k 
kinh doanh 

01 ngày lam vic 

Bi.râc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyt dnh vã xác nhn 
dir tháo kêt qua giái quyét. 
- Giri yêu câu ma so thuë/ xác nhn giao djch den 
ca quan thuê thông qua He thông thông tin Quoc 
gia ye Dang k Hçxp tác xã (nCu co) 
- Xuât kêt qua TTHC 
- K phê duyt kêt qua TTHC 

Lãnh dio PhOng Dang k kinh 
doanh 

01 ngày lam vic 

Buâc 4 Chuyên kêt qua den Trung tam Phiic vi1 hành 
chInh cOng tinh 

Van thu Sâ (phi hcTp vâi Buu 
din tinh Phü Yen) 

V2 ngày lam vic 

BuOc 5 - Trà kêt qua giãi quyêt TTHC cho cá nhânitô 
churc. 

Cong chüc cña Sâ Kê hoech và 
Dâu ti.r ducic cir tiêp nhn ho s 
tai Trung tam Phic vui hành 
chInh cOng tinh 

Ngay khi to chu.rc, Ca 

nhn nhn kêt qua 

Tong th&i gian giãi quyêt: 03 ngày lam vic 
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3. Thu ttc: Bang k khi lien hip hçrp tác xã chia 

- Th&i hn giâi quyt: 03 ngày lam viêc, k tir ngày nhn dü ho so theo quy djnh. 

- Quy trInh ni bO: 

Thir ty cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xir l cong vic Thôi gian thic hin 
Bu6c 1 - Kim tra, huâng dan, tiêp nhn ho so, gui phiêu 

hen trã cho cá nhân/tô chirc; 
- Thu phi, 1phI (nêu co) 
- Chuyên ho so ban giây cho PhOng Dãng k 
kinh doanh — Si Kê hoach và Dâu tix. 

Cong chüc cüa S Kê ho?ch và 
Dâu tir duçic ci'r tiêp nhn ho so 
tai Trung tam Phitc vi hành 
chInh cong tinh (phôi hçip vâi 
Bixu diên tinh Phü Yen) 

V2 ngày lam vic 

Buâc 2 - Nhn ho so và giâi quyet h so; 
- Xem xét, thâm tra, xu 1 ho so và dir thão kêt 
qua giãi quyet. 

Chuyên viên Phông Däng k 
kinh doanh 

01 ngày lam vic 

Bi.rôc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyêt dinh va xác nhn 
di,r thâo ket qua giãi quyêt. 
- Gài yCu câu ma so thuC/ xác nhn giao dch den 
co quan thuê thông qua H thông thông tin Quoc 
gia ye Däng k Hcip tác xã (nêu co) 
- Xuât ket qua TTHC 
- K phé duyt kêt qua TTHC 

Länh do PhOng Dang k kinh 
doanh 

01 ngày lam vic 

Buâc 4 Chuyn kêt qua den Trung tam Phiic vit hành 
chinh cOng tinh 

Van thur S (phi hcp vài Buu 
din tinh Phü Yen) 

V2 ngày lam vic 

Buâc 5 - Trá kêt qua giãi quyêt TTHC cho cá nhân/tô 
chuc. 

Cong chuc cüa Sâ K hoch và 
Dâu tu thric cu tiêp nhn ho so 
tai Trung tam Phiic vii hành 
chInh cOng tinh 

Ngay khi to chuc, Ca 
nhn nhn kêt qua 

Tong thôi gian giãi quyt: 03 ngãy lam vic 
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4. Thu tic: Pang k khi lien hip ho'p tác xã tách 

- Thii h?n  giãi quy&: 03 ngày lam vic, k t1r ngày nhn dü h so theo quy djnh. 

- Quy trInh ni b: 

Thir ti1 cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xtr l cong vic Thôi gian thic hin 
Buâc 1 - Kiêm tra, huàng dan, tiêp nhn h so, g1i phiêu 

hn trã cho cá nhân/tô chfrc; 
- Thu phi, 1 phi (nêu co) 
- Chuyên ho so bàn giây cho Phong Däng k 
kinh doanh — Si Kê hoach và Dâu ti.r. 

Cong chirc cüa Sâ Kê hoch và 
Dâu tix duçc cir tiêp nhn ho so 
tai Trung tam Phic vi hành 
chinh cong tinh (phôi hp vâi 
Buu diên tinh Phü Yen) 

V2 ngày lam vic 

Buàc 2 - Nhn ho so vã giãi quyêt ho so; 
- Xem xét, thâm tra, xir l ho so và dir thào kêt 
qua giãi quyêt. 

Chuyên viên Phong Bang k 
kinh doanh 

01 ngày lam vic 

Buâc 3 - Kim tra, xem xét, ra quyêt dnh và xác nhn 
dir thão két qua giâi quyêt. 
- Gfri yéu câu ma so thuê/ xác nhn giao dch den 
co quan thuê thông qua H thông thông tin Quôc 
gia ye Bang k Hp tác xà (nêu co) 
- Xuât kêt qua TTHC 
- K phê duyt kêt qua TTHC 

Länh dao  Phông Bang k kinh 
doanh 

01 ngày lam vic 

Buâc 4 Chuyên kêt qua den Trung tam Phiic vii hành 
chInh cong tinh 

Van thu S (ph& hccp vâi Buu 
din tinh Phü Yen) 

V2 ngày lam vic 

BuOc 5 - Trá két qua giãi quyêt TTHC cho cá nhân/U 
chirc. 

Cong chirc cüa S Kë hoach và 
Dâu tu ducc ci:r tiêp nhn ho so 
tai Trung tam Phiic vv hành 
chinh cong tinh 

Ngay khi t chirc, Ca 
nhn nhn kêt qua 

lông th&i gian giãi quyêt: 03 ngày lam vic 
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5. Thu tyc: Bang k khi lien hip hqp tác xa h9p nhât 

- Th?xi hn giái quyt: 03 ngày lam vic, k tü ngày nhn îü h so theo quy djnh. 

- Quy trInh ni b: 

Thfr tii cong vic  Ni dung cOng vic - Trách nhim xfr l cong vic Thôi gian thiyc hin 
Birâc 1 - Kiêm tra, huâng dan, tiêp nhn ho so, gri phiêu 

hçn trá cho cá nhãn/tô chüc; 
- Thu phi, 1 phi (nêu co) 
- Chuyên hO so ban giây cho Phông Dang k 

 kinh doanh — S Kê hoach và Dâu tu. 

Cong chüc cüa S Kê hoch vã 

Dâu tu duçic cir tiêp nhn ho so 

ti Trung tam Phiic vt hành 

chinh cong tinh (phôi hçp vài 

Buu din tinh Phii Yên 

V2 ngày lam vic 

Burc 2 

 qua iài quyêt. 

- Nhn h so và giãi quy& ho so; 

- Xem xét, thãm tra, xCr l ho so và dl:r thâo két 

Chuyên viên Phông Dng k 

kirih doanh 

01 ngày lam vic 

Buâc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyt djnh và xác nhn 

dx thão kêt qua giãi quyêt. 

- Gui yëu câu ma so thuê/ xác nl4n giao djch den 

Co quan thuê thông qua H thông thông tin Quoc 

gia ye Dang k Hcsp tác xä (nêu co) 

- Xuât kêt qua TTHC 

 - K hê duyt kêt qua TTHC 

LAnh dao Phông Dang k kinh 

doanh 

01 ngày lam vic 

Buâc 4 Chuyên kêt qua den Trung tam Phiic vi hành 

chmnh cOng tinli 

VAn thu Sâ (phôi hçip vài Buu 

din tinh Phü Yen) 

'/2 ngây lam vic 

BuOc 5 - Trã kêt qua giài quyêt TTHC cho cá nhân/tô 

chCrc. 

Cong chrc cUa Sâ K hoch và 

Dâu tu ducic cCr tiêp nhn ho so 

tai Trung tam Phic vii hành 

chinh cong tinh 

Ngay khi th chCrc, cá nhn 

nhn két qua 

Tong thôi gian giãi quyt: 03 ngày lam vic 

88 



6. Thu tyc: Bang k5 khi lien hip hqp tác xã sap nhp 

- Thii h?n  giâi quyt: 03 ngày lam vic, k tü ngày nhn îü h so theo quy djnh. 

- Quy trmnh nôi b: 

Thu hr cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xfr l cong vic Thôi gian thiic hin 
Birôc 1 - Kim tra, huàng dan, tip nhn ho so, gCri phiu 

hçn trã cho cá nhãn/tô chirc; 
- Thu phi, 1 phi (nêu co) 

- Chuyn ho so ban giây cho Phông Dang k 
kinh doanh — So Kê hoach và Dâu hr. 

Cong chüc cüa Sr Ké hoach và 
Dâu tu duçic cir tiêp nhn ho so 
tti Trung tam Phic vii hành 
chInh cong tinh (phôi hcip vài 
Buu din tinh Phü Yen) 

'/2 ngày lam vic 

Biiâc 2 - Nhn ho so và giãi quyt ho so; 
- Xem xét, thâm tra, xü l hO so và du thão kêt 

qua iãi quyêt. 

Chuyên viên Phông Bang k 
kinh doanh 

01 ngày lam vic 

Bt.thc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quy& djnh và xác nhn 
dir thào két qua giái quyêt. 
- GCri yêu câu mA so thuê/ xac nhn giao djch den 
co quan thuê thông qua H thông thông tin Quoc 
gia ve Bang k Hçip tác xA (neu co) 

- Xuât két qua TTHC 
- K hê duyt két qua TTHC 

Lânh dao Phông Bang k kinh 
doanh 

01 ngày lam vic 

BuOc 4 Chuyên k& qua dn Trung tam Phic vii hành 
chInh cOng tinh 

VAn thu SO (ph6i hqp vOi Btru 
din tinh Phü Yen) 

V2 ngay lam vic 

BuOc 5 - Ira kt qua giãi quy& TTHC cho cá nhânith 
chirc. 

Cong chc cüa SO K hoach và 
Dâu hr duqc dr tiêp nhn h so 
ti Trung tam Phic vi hành 
chinh cOng tinh 

Ngay khi t chüc, cá 
nhn nhn k& qua 

Tng thô'i gian giãi quyt: 03 ngày lam vic 
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7. Thu tiic: Cap 1ii giãy chirng nhn dáng k lien hip hçrp tác xã (khi bi mt 

- Thii h?n  giãi quyt: 03 ngày lam vic, k tü ngày nhn dü h so theo quy djnh. 

- Quy trmnh ni bô: 

Thir tir cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xü ly  cong vic Thô'i gian thirc hin 
Buâc 1 - Kim tra, huàng dan, tip nhn h so, gCri phiêu 

hçn trã cho cá nhân/tô chüc; 
- Thu phi, 1 phi (nêu co) 
- Chuyn h so ban giây cho Phông Bang k 
kinh doanh — Sà Kê hoch và Dâu tu. 

Cong chüc cüa Si Kê hoch và 
Dâu Px ducic cü tiêp nhn ho so 
t?i Trung tam Phiic vi hành 
chInh Cong tinh (phôi hçip vâi 
Buu din tinh Phá Yen) 

V2 ngày lam vic 

Buàc 2 - Nhân h so và giãi quyt h so; 
- Xem xét, thâm tra, xir 1 ho so và dir thão kêt 

qua iãi quyêt. 

Chuyên viên Phông Bang k 
kinh doanh 

01 ngày lam vic 

Buâc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quy& djnh và xác nhn 
dr thão két qua giãi quyêt. 
- Gi'ri yêu câu xác nhn giao djch den co quan 
thuê thông qua H thông thông tin Quôc gia ye 
Bang k Hqp tác xã (nêu co) 

Lânh dao  Phông Bang k kinh 
doanh 

01 ngày lam vic 

- Xuât kêt qua TTHC 
- K hê duyt kêt qua TTHC 

Buc 4 Chuyên kêt qua den Trung tam Phiic vi hành 
chInh cong tinh 

van thu Si (phói hcip vâi Buu 
din tinh Phil Yen) 

V2 ngày lam vic 

Budc 5 - Trã két qua giãi quyêt TTHC cho cá nhân/tô 
ch(rc. 

COng chirc cüa Si K hoach và 
Dâu tu chrqc ci'r tiêp nhn ho so 
tai Trung tam Phiic vi hành 
chInh cong tinh 

Ngay khi t6 chirc, cá 
nhn nhn kt qua 

Tong thôi gian giãi quyêt: 03 ngày lam viêc 
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8. Thu ttjc: Cap 1i giây chrng nhn dãng k chi nhánh, van phông diii din lien hip hçrp tác xã (khi bi mat) 

- Thôi hn giãi quyt: 03 ngày lam vic, k tir ngày nhn dü h sor theo quy djnh. 

- Quy trInh ni b: 

Thfr tr cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xii' 1 cong vic Thôi gian thiyc hin 
Bixâc 1 - Kim tra, huàng dan, tiêp nhn ho sor, gri phiëu 

hçn trã cho cá nhân/tô chüc; 
- Thu phi, 1phI (nêu co) 

- Chuyên ho so' ban giây cho Phông Dãng k 
kinh doanh — Sr Kê hoach va Dâu tu. 

Cong chirc cüa S& Kê hoach và 
Dâu tr duçic cCr tiêp nhn ho sor 
ti Trung tam Phiic vii hành 
chInh cong tinh (phôi hçrp vi 
Buu diên tinh Phü Yen) 

'/2 ngày lam viêc 

Buâc 2 - Nhn h so' và giãi quyt ho so'; 
- Xem xét, thâm tra, xir 1 ho so' và d1,r thão kêt 
qua giãi quyêt. 

Chuyên viên Phông Däng k 
kinh doanh 

01 ngày lam vic 

Buâc 3 - Kim tra, xem xét, ra quyt djnh và xác nhn 
di;r thão kêt qua giãi quyêt. 
- GCri yeu câu xac nhin giao dch den Ca quan 
thuê thông qua FI thông thông tin Quôc gia ye 
Dang k I-Içip tác xä (nêu co) 

- Xuât kêt qua TTHC 
- K hê duyt két qua TTHC 

Lnh dao  Phông Däng k kinh 
doanh 

01 ngày lam vic 

Buàc 4 Chuyên két qua den Trung tarn Phiic vii hành 
chInh cong tinh 

Van thi.r Sâ (ph6i hçp vói Buu 
din tinh Phü Yen) 

V2 ngay lam vic 

Brc 5 - Ira kêt qua giãi quyet TTHC cho cá nhân/t 
ch(rc. 

Cong ch(rc cüa Sâ K hoch và 
Dâu tu duo'c cir tiêp nhn ho so' 
tai Trung tam Phjc viii hành 
chInh cOng tinh 

Ngay khi t chrc, cá 
nhn nhn kêt qua 

Tong th&i gian giãi quyCt: 03 ngãy lam vic 
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9. TIJ ii tuc: Cp 1i giy chfrng nhn dàng k3' lien hip hqp tác xã (khi bj hir hông) 
- Thai h?n  giâi quyt: 03 ngày lam vic, k tü ngày nhn dü h so theo quy djnh. 

-Quyfrnhnib: 

Thir tur cong vic  Ni dung cOng vic Trách nhim xir I cong vic Thôi gian thirc hin 
Buàc 1 - Kim tra, huàng dan, tip nhn h so, gri phiu 

hçn trã cho cá nhân/tô chirc; 
- Thu phi, 1 phi (neu co) 
- Chuyn ho so ban giây cho 

* 

Phông Dang ky" 
 kinh doanh - S Ké hoach và Dâu tu. 

Cong chic cüa Sr Ké hoach và 

Dâu tu duqc cir tiêp nhn hO so 

tai Trung tam Phiric vi hành 

chinh cong tinh (phôi hçip vâi 

Buu din tinh Phü Yen) 

V2 ngày lam vic 

Bi.nrc 2 

 qua iâi quyet. 

- Nhãn h so va giãi quy& h so; 

- Xem xét, thâm tra, xr 1 hO so và dir thâo két 
Chuyên viên Phông Däng k 

kinh doanh 
01 ngày lam vic 

BixOc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyEt djnh và xác nhn 

dir thâo kêt qua giãi quyêt. 

- Gui yeu câu xác nhn giao djch den co quan 

thuê thông qua H thông thông tin QuOc gia ye 

Dang k Hçrp tác xã (nêu co) 

Lanh dao Phóng Dàng k kinh 

doanh 
01 ngày lam vic 

- Xuât ket qua TTHC 

 - K hê duyt kêt qua TTHC 

Buâc 4 

 chInh cong tinh 

Chuyên k& qua den Trung tam Phc vi hành Van thu Sâ (ph6i hçip vài Buu 

din tinh Phü Yen) 
'/2 ngày lam vic 

Buâc 5 - Trà kêt qua giãi quyêt TFHC cho cá nhân/t 

chic. 
Cong chtc cüa Sâ K hoach và 

Dau tu duqc ci~ tiêp nhn ho so 

tai Trung tam Phic vi hành 

chInh cong tinh 

Ngay khi t6 chIrc, cá 

nhn nhn két qua 

TOng thôi gian giäi quyt: 03 ngày lam vic 
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10. Thñ tiic: Cp Ji giy chfrng nhn dáng k lien hip hçp tác xä (khi b hu hông) 

- Th?ñ hn giái quyt: 03 ngày lam vic, k tr ngày nhn dü h sa theo quy dnh. 

- Quy trmnh ni b: 

Thu tir cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xir l cOng vic Thôi gian thuc hiên 
Buàc 1 - Kim tra, huâng dan, tip nhân h6 sa, gri phiêu 

hçn trã cho cá nhân/tô chüc; 
- Thu phi, 1 phi (neu co) 

- Chuyên ho so ban giây cho Phông Däng k 
kinh doanh — Sâ Ké hoach và Dau tu. 

Cong chIrc cüa Si Kê hoch va 

Dâu ttr duqc cü tiêp nhn ho so 
ti Trung tam Phic vii hành 
chInh cong tinh (phôi hçip vâi 
Buu din tinh Phil Yen) 

'/2 ngày lam vic 

Brâc 2 - Nhn h so và giâi quy& h so; 
- Xem xét, thâm tra, xfr 1 ho so và du thão kêt 

qua iãi quyêt. 

Chuyên viên Phông Däng k 
kjnh doanh 

01 ngày lam vic 

Bi.ric 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyêt djnh va xac nhn 
dr thão két qua giãi quyêt. 
- Gui yêu câu xác nhn giao djch den Co quan 
thuê thông qua H thông thông tin Quôc gia ye 

Däng k3 Hqp tác xã (neu co) 

- Xuât kêt qua TTHC 

LAnh dao  Phông Dang k kinh 
doanh 

01 ngày lam vic 

- K jhê duyt két qua TTHC 
Bthc 4 Chuyên két qua den Trung tam Phiic vi hành 

chInh cong tinh 
Van thu Sr (ph& hqp vài Buu 
din tinh Phü Yen) 

V2 ngày lam viêc 

Bixóc 5 - Trã kêt qua giái quyêt TTHC cho cá nhânIt 
chilc. 

Cong chrc cüa S& K hoach vã 
Dau tu &rçlc cil tiêp nhn ho so 
tai Trung tam Phiic vi hãnh 
chInh cong tinh 

Ngay khi to chIrc, cá 
nhn nhn kêt qua 

Tong thôi gian giãi quyêt: 03 ugly lam vic 
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11. Thu tic: Thu hôi Giãy chñ'ng nhn dãng k lien hip hç'p tác xã (dôi vói truô'ng hçp lien hip hçp tác xã 
giai the tir nguyen) 

- Th?ñ hn giâi quyt: 03 ngày lam vic, k tü ngày nhn dü h sa theo quy djnh. 

- Quy trInh ni b: 

Thu' tir cong vic Ni dung công viêc Trách nhim xü' l cong vic Thô'i gian thirc hin 
Bthc 1 - Kiêm tra, huâng dan, tiêp nh.n ho so, giri phiu 

hen trá cho Ca nhân/tô chirc; 
- Thu phi, 1 phi (nêu co) 

- Chuyên ho so ban giây cho Phông Dang k3 
kinh doanh — Si Kê hoach và Dâu tu. 

Cong chcrc cüa S& Kê hoch và 
Dâu tu &rçc cü tiêp nhn ho so 
t?i Trung tam Phitc vii hành 
chInh cong tinh (phôi hqp vâi 
Buu din tinh Phü Yen) 

'/2 ngày lam vic 

Buó'c 2 - Nhân h so và giãi quyt h so; 
- Xem xét, thâm tra, xà l ho so và du tháo kêt 
qua iài quyêt. 

Chuyên viên Phông Eäng k 
kinh doanh 

01 ngày lam vic 

Birâc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyt djnh và xác nhn 
dij thão két qua giãi quyêt. 
- Gi'ri yêu câu xác nhn giao djch den cci quan 
thuê thông qua H thông thông tin QuOc gia ye 
Däng kHqp tác xã (nêu co) 

- Xuât két qua TTHC 
- K hê duyt kêt qua TTHC 

Lânh do Phông Däng k kinh 
doanh 

01 ngày lam vic 

Biiâc 4 Chuyên kêt qua den Trung tam Phiic vi hành 
chInh cong tinh 

Van thix Si (ph6i hçip vâi Buu 
din tinh Phü Yen) 

V2 ngày lam vic 

Buâc 5 - Trã kêt qua giâi quyêt TTHC cho cá nhãnIt 
chic. 

Cong chirc cña Sâ K hoch và 
Dâu tu dixqc cr tiêp nhn ho so 
tti Trung tam Phiic vi hành 
chInh cong tinh 

Ngay khi th chi'rc, Ca 
nhn nhn két qua 

Tong thôi gian giãi quyt: 03 ngãy lñm vic 
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12. Thu tyc: Bang k thay di ni dung dãng k chi nhánh, van phông dii din, dia diem kinh doanh cüa lien 

hip hqp tác xã 

- Thii hn giãi quyt: 03 ngày lam vic, k tü ngày nhn dü h sa theo quy dinh. 

- Quy trInh ni b: 

Thir tr cong vic NEi dung cong vic Trách nhim xfr ly cong vic Thm gian thirc hin 
Buâc 1 - Kim Ira, huàng dan, tip nhn h sa, gui phiu 

hçn trã cho Ca nhân/tô chCrc; 
- Thu phi, 1 phi (nêu co) 

- Chuyên ho sa ban giây cho Phông Däng k 
kinh doanh — Si Ké hoach va Dâu tu. 

Cong chüc cüa St Ké hoch và 
Dâu tu duçic cr tiêp nhn ho sa 
tai Trung tam Phiic vii hành 
chInli Cong tinh (phôi hqp vâi 
Buu din tinh Phü Yen) 

'/2 ngày lam vic 

Biróc 2 - Nhn h sa và giãi quy& h sa; 
- Xem xét, thâm tra, xCr 1 ho sa và du thão kêt 
qua iãi quyêt. 

Chuyên viên Phông DAng k 
kinh doanh 

01 ngày lam vic 

Birác 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyt djnh và xác nhn 
dr thâo kêt qua giãi quyêt. 
- Gui yêu câu xác nhn giao djch den Ca quan 
thuê thông qua H thông thông tin Quôc gia ye 
Dang k Hcirp tác xA (nêu co) 

Lành dao  Phông Dang k kinh 
doanh 

01 ngày lam vic 

- Xuât két qua TTHC 
- K hê duyt ket qua TTHC 

Buâc 4 Chuyên kêt qua dn Trung tam Phiic vi hành 
chInh cong tinh 

Van thu S (phi hcp vri Buu 
din tinh Phá Yen) 

V2 ngày lam vic 

Bixâc 5 - Trã két qua giãi quyêt TTHC cho Ca nhân/tô 
chirc. 

Cong chüc cüa Sv Kê hoch và 
Dâu tu duçic cCr tip nhn h sa 
ti Trung tam Phiic vi hành 
chInh cong tinh 

Ngay khi tó chiic, cá 
nhn nhn kêt qua 

Tang thoi gian giãi quyêt: 03 ngày lam vic 
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13. Thu tuc: Thông báo thay di ni dung dáng k lieu hip hçrp tác xa 

- Th?ñ h?n giãi quyt: 03 ngày lam vic, k tir ngày nhn dii h s theo quy djnh. 

- Quy trInh ni b: 

Thfr tir cong vic Ni dung cong vic Trách nhiêm xfr l cong vi& Thoi gian thirc hiên 
Bucc 1 - Kiêm tra, htrâng dan, tiêp nhn hO sa, gri phiêu 

hçn trã cho cá nhân/tO chrc; 
- Thu phi, l phi (nêu co) 
- Chuyên ho s ban giây cho Phông Bang k 
kinh doanh — Sâ Kê hoach và Bâu tu. 

Cong chi'rc ciia S& Kê hoch va 
Dâu tu duqc Cu tiêp nhn ho sc 
tai Trung tam Phic vii hành 
chInli cong tinh (phoi hçip vài 
Buu din tinh Phii Yen) 

V2 ngày lam vic 

Buâc 2 - Nhân h sa và giâi quyt h sd; 
- Xem xét, thâm tra, xü 1 ho s và di,r thão kêt 

qua iãi quyét. 

Chuyên viên Phông Bang k 
kinh doanh 

01 ngày lam vic 

Bithc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyt djnh và xác nhn 
di thão kêt qua giái quyêt. 
- Gri yêu cau xác nhn giao djch den c quan 
thuê thông qua H thông thông tin Quôc gia ye 
Bang k Hcip tác xã (nêu co) 
- Xuât két qua TTHC 
- K jhê duyt kêt qua TTHC 

Lath dao  Phông Bang k kinh 
doanh 

01 ngây lam vic 

Buâc 4 Chuyên kât qua dn Trung tam Phic vi hành 
chInh cong tinh 

Van thu Sâ (phi hçxp vâi Biru 
din tinh Phii Yen) 

V2 ngày lam vic 

Buâc 5 - Trã ket qua giâi quyêt TTHC cho cá nhân/t6 
chCrc. 

Cong chic ciia So K hotch và 
Dâu tu duçic Cu tiép nhn ho s 
tai Trung tam Phic vii hânh 
chinh Cong tinh 

Ngay khi t chrc, cá 
nhn nhn két qua 

Tong thôi gian giãi quyêt: 03 ngày lam vic 
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14. Thu tyc: Thông báo ye vic gop von, mua cô phn, thành Ip doanh nghip ella lien hip hçrp tác xa 

- Thai han  giâi quyt: 03 ngày lam vic, k tü ngày nhn dü ho so' theo quy djnh. 

- Quy trInh ni bô: 

Thu tir cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xir l cong vic Thôi gian thrc hiên 
BuOc 1 - Kim tra, huOng dan, tiêp nhn ho so, giri phiêu 

hn trã cho cá nhân/tô chüc; 
- Thu phi, 1 phi (nêu co) 
- Chuyn ho so' bàn giây cho Phông Dàng k2 
kinh doanh — Si Ké hoach và Dâu tu. 

Cong churc dlla Sâ Kê hoach và 
Dâu tu thwc cCr tiêp nhn ho so' 
tai Trung tam Phiic v11 hành 
chInh cong tinh (phôi hp vâi 
Btru diën tinh Phñ Yen) 

V2 ngày lam vic 

Buâc 2 - Nhn h so và giài quyêt ho so; 
- Xem xét, thâm tra, xir 1 ho so và dir thão kêt 
qua giài quyêt. 

Chuyên viên Phông Dang k 
kinh doanh 

01 ngay lam vic 

Bixàc 3 - Kim tra, xem xét, ra quyét djnh va xãc nhn 
d thào kêt qua giái quyêt. 
- Giri yêu câu xác nhn giao djch den co quan 
thuê thông qua H thông thông tin Quoc gia ye 
Dang k Hçip tác xã (nêu có) 
- Xuât két qua TTHC 
- K' phé duyt kêt qua TTHC (Nêu co) 

Lãnh do PhOng Dang k kinh 
doanh 

01 ngày lam vic 

Buâc 4 Chuyên kêt qua den Trung tam Phiic vi hành 
chInh cong tinh (Nêu co) 

Van thu S (phôi hçip vài Buu 
din tinh Phü Yen) 

'/2 ngày lam vic 

BuO'c 5 - Trã kêt qua giãi quyêt TTHC cho Ca nhân/tô 
chute (neu co) 

Cong chirc cüa S K hoch và 
Dâu tur duçc cur tiêp nhtn ho so 
t?i Trung tam Phiic vi hành 
chInh cOng tinh 

Ngay khi to chirc, Ca 
nhn nh4in két qua 

Tong thôi gian giãi quyt: 03 ngày lam vic 
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15. Thu tuc: Tam ngirng hoit dIng cüa lien hip hçp tac xã, clii nhánh, vim phông dai diCn, dia diem kinh 
doauh cüa lien hip hp tác xa 

- Th&i hn giâi quyt: 03 ngày lam vic, k tü ngày nhân ctü h so theo quy djnh. 

-QuytrInhnib: 

Thfr ti cong viéc Ni dung cong vic Trách nhiêm xii l cong vic Thôi gian thirc hiên 
Buàc 1 - Kiêm tra, huâng dan, tip nhn ho so, gui phiu 

hçn trã cho cá nhân/tô chCrc; 
- Chuyên ho so ban giây cho Phông Dang k) 
kinh doanh — SO Kê hoch và Dâu tu. 

Cong chirc cüa So K hoch và 
Dau Px dtrqc cCr tiêp nhn ho so 
tai  Trung tam Phiic vi hành 
chInh Cong tinh (phôi hcp vOi 
Buu din tinh Phü Yen) 

V2 ngày lam vic 

BirOc 2 - Nhân ho so va giâi quyt ho so; 
- Xem xét, thm tra, xO l ho so va du thão kêt 
qua iãi quyêt. 

Chuyên viên Phông Dãng k 
kinh doanh 

01 ngày lam vic 

Bthc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyêt dinh và xac nhn 
dr thão kêt qua giãi quyêt. 
- Gui yeu câu xác nh.n giao djch den co quan 
thuê thông qua H thông thông tin QUÔC gia ye 
Däng k Hcip tác xA (neu co) 
- Xuât kêt qua TTHC 
- K phê duyt kêt qua TTHC (Nêu co) 

Lãnh do Phông Däng k) kinh 
doanh 

01 ngày lam vic 

BuOc 4 Chuyên két qua den Trung tam Phic vi hành 
chmnh cong tinh (Neu co) 

Van thu SO (phi hqp vOi Buu 
din tinh Phü Yen) 

V2 ngày lam vic 

Buc 5 - Trà kêt qua giãi quyêt TTHC cho Ca nhânitô 
chCrc (neu co) 

Cong chcrc cüa SO K hoch va 
Dâu tu duçic cO tiêp nhn ho so 
ti Trung tam Phuc vi hành 
chInh cong tinh 

Ngay khi to chtrc, Ca 
nhn nhn kêt qua 

TOng thôi gian giãi quyt: 03 ngàj lam vic 
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16. Thñ tiic: ChIrn dü't hot dIng cüa chi nhánh, van phông dii din, da diem kinh doanh cfla lien hiCp hyp 
tác xã 

- Th&i h?n  giâi quyt: 03 ngày lam vic, k tr ngày nhn dü h so theo quy djnh. 

- Quy trinh ni b: 

Thu tir cong vic Ni dung cong vic Trách nhiêm xir I cong vic Thô'i gian thuc hin 
Brnc 1 - Kiêm tra, htr&ng dan, tiép nhn ho so, gui phiêu 

hen trã cho cá nhân/tô chuc; 
- Chuyên ho so ban giây cho Phông Dang k 
kinh doanh — SO Ké hoch và Dâu tu. 

Cong chCrc cüa So Kê hoch và 
Dâu tu &rqc cü tiêp nhn ho so 
tai  Trung tam Phiic vi hành 
chInh cong tinh (phôi hçip vOi 
Bun din tinh Ph:i Yen) 

V2 ngày lam vic 

BuOc 2 - Nhn h6 so và giâi quyt h so; 
- Xem xét, thâm tra, xi l ho so và dir tháo kêt 
qua iãi quyêt. 

Chuyên viên Phông Däng k 
kinh doanh 

01 ngày lam vic 

BuOc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyt djnh và xac nhn 
d%r thão kêt qua giái quy&. 
- Giri yêu câu xác nhn giao djch den co quan 
thuê thông qua H thông thông tin Quôc gia ye 
DAng k Hqp tác xA (neu co) 
- Xuât két qua 1THC 
- K hê duyt kêt qua TFHC 

Länh dao  Phông Dàng k kinh 
doanh 

01 ngày lam vic 

Birâc 4 Chuyên kêt qua den Trung tam Phic vi hành 
chInh cong tinh 

Van thu SO (phi hcip vOi Bun 
din tinh PhCi Yen) 

Vz ngày lam vic 

BuOc 5 - Ira kêt qua giãi quyêt TFHC cho Ca nhânitô 
chuc 

Cong chcrc cüa SO K hoch và 
Dâu tu di.rçic cr tiêp nhn ho so 
tti Trung tam Phiic vi hành 
chInh cOng tinh 

Ngay khi t chuc, cã 
nhn nhn kêt qua 

Tong thèi gian giãi quyt: 03 ngày lam vic 
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17. Thu tyc: Cp k'j giy chfrng nhn dãng k lien hip hqp tác xã (khi dôi tir giy chung nhin däng k kinh 
doanh sang giy chfrng nhn dãng k3 lien hip h9'p tác xa) 

- Thai hn giâi quyt: 03 ngày lam vic, k tr ngày nh.n dü h so theo quy djnh. 

- Quy trInh ni b: 

Thrr tr cong vic Ni dung c6ng viêc Trách nhim xii ly cong vic Thôi gian thirc hiên 
Bi.râc 1 - Kiêm tra, huâng din, tiêp nhn ho so, gui phiêu 

hçn trã cho cá nhân/tô chüc; 
- Thu phi, 1 phi (nu cO); 
- Chuyên ho so bàn giây cho Phông Dàng k 
kinh doanh — SO Kê hoach và Dâu tix. 

Cong chrc cüa So Ké hoch và 
Dâu tix di.rqc cr tiêp nhn ho so 
tai Trung tam Phic vii hành 
chInh cong tinh (phôi hcip vOi 
Buu diên tinh Phü Yen) 

1/2 ngày lam vic 

BuOc 2 - Nhn h so và giái quyt h so; 
- Xem xét, thAm tra, xr 1 ho so và dir thão kêt 

qua Øãi quyêt. 

Chuyên viên Phông Däng k 
kinh doanh 

01 ngày lam vic 

BuOc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyêt djnh va xác nhn 
d? thão kêt qua giâi quy&. 
- Giri yêu câu xác nhn giao djch den co quan 
thuê thông qua H thông thông tin QuOc gia ye 
Däng k Hcip tác xa (nêu co) 
- Xuât kêt qua TTHC 
- K hê duyêt kêt qua TTHC 

Lãnh do Phông Dang k kinh 
doanh 

01 ngày lam vic 

BuOc 4 Chuyên kêt qua den Trung tam Phic v1i hành 
chInh cong tinh 

Van thu SO (ph6i hcp voi Buu 
din tinh Phü Yen) 

V2 ngày lam vic 

Bi.rOc 5 - Trã két qua giãi quyêt TTHC cho cá nhân/t 
chüc 

Cong chirc cüa SO K hoach và 
Dâu Pr duçic cO tiêp nhn ho so 
tai Trung tAm Phiic vi hành 
chInh cong tinh 

Ngay khi to chüc, Ca 
nhn nhn két qua 

Tng thôi gian giãi quyêt: 03 ngày lam vic 
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18. Thu tuc: Thay diii co quan dãng k lien hip hqp tác xã 

- Th&i h?n  giãi quyt: 03 ngày lam vic, k fIr ngày nhn dü ht so theo quy djnh. 

- Quy trInh ni bô: 

Thfr tir cong viêc Ni dung cong vic Trách nhim xfr ly Cong vic Thi gian thrc hiên 
Buâc 1 - Kim tra, huàng dan, tiêp nhn h so, gi phiu 

hçn trá cho cá nhân/to chc; 
- Thu phI, l phi (nêu co); 
- Chuyên ho so ban giây cho Phông Dàng k 
kinh doanh — So Kê hoach và Dâu tu. 

Cong chirc cüa S Kê hoach và 
Dâu tu duçrc Cu tiêp nhn ho so 
ti Trung tam Phiic vi hành 
chInh cong tinh (phôi hqp vâi 
Biru din tinh Phá Yen) 

V2 ngày lam vic 

BirOc 2 - Nhn h so Va giài quyt h so; 
- Xem xét, thâm tra, xi:r l ho so và du thào kêt 
qua iai quyêt. 

Chuyên viên Phông Dang k 
kinh doanh 

01 ngày lam vic 

BuOc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyt djnh và xác nhn 
dir thâo két qua giãi quyêt. 
- Giri yêu câu xác nhn giao djch dn co quan 
thuê thông qua H thông thông tin Quôc gia ye 
Dang k Hcip tác xã (neu có) 
- Xuât két qua TTHC 
- K hê duyt két qua TTHC 

Lânh dao  Phông Dang k kinh 
doanh 

01 ngày lam vic 

BuOc 4 Chuyên k& qua den Trung tam Phiic vi hành 
chInh cong tinh 

Van thu SO (phi hcrp vOi Biru 
din tinh Phii Yen) 

V2 ngày lam vic 

BuOc 5 - Trã kêt qua giãi quyet TTHC cho Ca nhãn/tô 
chcrc 

Cong chrc cüa SO K hoach và 
Dâu tu duçc cO tiêp nhn ho so 
t?i Trung tam Phiic vii hành 
chInh cOng tinh 

Ngay khi tó chrc, Ca 
nhn nhn kêt qua 

Tôngthoi gian giãi quyt: 03 ngày lam vic 
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III. LiNH VLJC HO TRQ DOANH NGHIP NHO VA VISA 

111.1. THANII LJP VA HO1lT DQNG QU KIIO'I NGIIIP SANG TAO 

1. Thu tic: Thông báo thành Ip  qu5 du tir khô'i nghip sang to 

- Thai hn giâi quyêt: 15 ngày lam vic, ké tfi ngây nhn dü h so theo quy djnh. 

- Quy trInh ni bt: 

Thr tir cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xtr I' cong vic ThOi gian thiyc hiên 
Bithc 1 - Kim tra, hung dn, tiêp nhn ho so, gài phiêu 

hen trã cho cá nhânitô chc; 
- Chuyn ho so trên Cong dlch  vii cOng trirc 
tuyn và h so ban giây cho Phông Dang k kinh 
doanh — Si Kê hoach vâ Dâu tu. 

Cong chüc cia Sâ Kê hoch vâ 
DAu tu duac cir tiêp nhân ho so 
t?i  Trung tam Phiic vi hành 
chInh cong tinh (ph& hp vài 
Buu diên tinh Phü Yen) 

V2 ngày lam vic 

Buâc 2 - Nhn h so va giãi quyêt h so; 
- Xem xét, thâm tra tInh hçip 1 cüa ho so, xir 1 
ho so vã d1r tháo kêt qua giãi quyêt. 

Chuyên viên Phông Dang k 
kinh doanh 

09 ngày lam vic 

Buâc 3 - Kiêm tra, xern xét, ra quyCt djnh và xác nhn 
dr thão kCt qua giái quyCt. 
- Xuât kêt qua TTHC 
- K phê duyt (hoc trInh Länh dao  Sâ k phê 
duyt theo quy djnh) kêt qua TTHC 

Länh do Phông Dang k kinh 
doanh 

05 ngày lam vic 

Buàc 4 Chuyên kêt qua den Trung tam Phiic vi hãnh 
chInh cong tinh 

Van thu Sr (phM hqp vâi Buu 
din tinh Phü Yen) 

V2 ngãy lam vic 

Buâc 5 -Xác nhn trên COng djch vu cOng trirc tuyên 
- Trã kêt qua giái quyêt TTHC cho cá nhân/tô 
chtirc 

COng chrc cüa Sâ Kë hoch và 
Dâu tt.r duc cr tiêp nhn ho so 
tti Trung tam Phc vi hành 
chInh cOng tinh 

Ngay khi tO chcrc, Ca 

nhn nhn kët qua 

Tong thôi gian giãi quyêt: 15 ngày lam vic 
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2. ThU tyc: Thông báo tang, giám vn gop cüa qu du tLr khô'i nghip sang to 

- Th?.vi h?n  giãi quyt: 15 ngày lam vic, k tü ngày nhn dii h so theo quy djnh. 

- Quy trInh nôi b: 

Thu tir cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xfr 1 cong vic Thoi gian th,rc hiên 
Buàc 1 - Kiêm tra, huông dan, tiêp nhãn h so, gui phiêu 

hçn trá cho cá nhân/tô chiic; 
- Chuyên ho so trên COng djch vi cong trrc 
tuyên và ho so ban giây cho Phông Dang k kinh 
doanh — Sii Kê hoach và Dâu Ui. 

COng chCrc ciia Se Kê hoch và 
Dâu Ui duçTc cii tiêp nhn hO so 
tai Trung tarn Phic vii hành 
chInh cong tinh (phôi hgp vâi 
Buu din tinh Phii Yen) 

V2 ngày lam vic 

l3ixárc 2 - Nhn ho so và giãi quyt h so; 
-Xem xét, thâm tra tInh hcp 1 cila ho so, xii l 
ho so và dir thão kêt qua giãi quyêt. 

Chuyên viên Phông DAng k 
kinh doanh 

09 ngày lam vic 

Bixó'c 3 - Kiêm Ira, xem xét, ra quy& djnh và xác nhn 
dii thâo kêt qua giái quyêt. 
- Xuât kêt qua TFHC 
- K phê duyt (hoc trinh Lãnh dao  S& k phê 
duyt theo quy djnh) kêt qua TTHC 

Lnh do Phông Däng k kinh 
doanh 

05 ngày lam vic 

Buâc 4 Chuyên két qua den Trung tam Phiic vil hành 
chInh cOng tinh 

Van thu Si (ph6i hçip vâi Buu 
din tinh PhU Yen) 

V2 ngày lam vic 

Bithc 5 -Xác nhn trên COng djch vi cOng trirc tuyên 
- Trã kêt qua giâi quyêt TTHC cho Ca nhân/tô 
chiic 

Cong chiic cUa S K hoach và 
Dâu tu duqc cii tiêp nhn ho so 
tai Trung tam Ph%lc vi hành 
chInh cOng tinh 

Ngay khi to chiic, Ca 
then  nh.n kêt qua 

Tong thoi gian giäi quyêt: 15 ngày lam vic 
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3. Thu tic: Thông báo gia han thai gian hot dng qu5i du hr kh&i nghip sang tio 

- Thyi h?n  giãi quyt: 15 ngày lam vic, k tü ngày nMn  dü h so theo quy ctinh. 

- Quy trInh ni b: 

Thir hr cong vic Ni dung cong vic Trách nhim xii 1 cong vic Than gian thtrc hiu 
Buàc 1 - Kim tra, huàng dan, tiêp nhn h6 so, gfri phiêu 

hçn trã cho cá nhânitô chüc; 
- Chuyên h so trén Cng djch vii cong trrc 
tuyên và hO so bàn giây cho Phông Dang k kinh 
doanh — Sâ Kê hoach và Dâu tu. 

Cong ch(rc ciia S& Kê hoch và 
Dâu tu ducyc cCr tiêp nhn ho so 
tai  Trung tam Phic vi hãnh 
chInh cong tinh phOi hçip vâi 
Buu din tinh Phii Yen) 

1/2 ngày lam vic 

Btrâc 2 - Nhn h so và giâi quyt h so; 
- Xem xét, th.m tra tInh hçip 1 ciia ho so, xir l 
ho so và dr tháo kêt qua giâi quyêt. 

Chuyên viên Phông Dàng k 
kinh doanh 

09 ngày lam vic 

Btrâc 3 - Kim tra, xem xét, ra quyt djnh và xác nhn 
di,r thão kêt qua giãi quyêt. 
- Xuât kêt qua TTHC 
- K phê duyt (hoc trinh Lãnh dao  So k phé 

Länh dao  Phông Däng k9 kinh 
doanh 

05 ngày lam vic 

duyt theo quy djnh) kêt qua TTHC 
Bithc 4 Chuyn két qua dn Trung tam Phiic vi hành 

chInh cong tinh 
Van thu SO (ph& hqp vOi Bun 
din tinh Phii Yen) 

'/2 ngày lam vic 

BixOc 5 -Xác nhn trén COng djch vi cong trirc tuyên 
- Trã kêt qua giãi quyêt 1THC cho cá nhân/tô 
chrc 

Cong chrc ciia SO Ké hoach và 
Du tu duçic cir tip nhn ho so 
tti Trung tam Phiic vj hành 
chInh cong tinh 

Ngay khi to chic, cá 
nhn nhn két qua 

Tong thôi gian giãi quyêt: 15 ngày Jam vic 
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4. Thu tyc: Thông báo giãi th và kt qua giãi th qu5 du tir khó'i nghip sang to 

- Th?yi h?n  giãi quyt: 15 ngày lam vic, k tü ngày nhn dü h so theo quy djnh. 

- Quy trInh ni bô: 

Thir tir cong vic Ni dung cong viêc Trách nhim xu 1công viêc Thai gian thirc hiên 
Buàc 1 - Kim tra, huórng dn, tiêp nhn ho so, gri phiêu 

hçn trâ cho Ca nhán/tô chüc; 
- Chuyên ho so trên Cong djch vi cong trirc 
tuyên và ho sci ban giây cho Phông Däng k kinh 
doanh — Si Kê hoach và Dâu tu. 

Cong chüc cüa Si Kê hoach Va 
Dâu tu duc cCr tiêp nhân ho so 
tai  Trung tam Phijc vii hành 
chInh cong tinh (phôi hcip vâi 
Buu din tinh Phá Yen) 

V2 ngày lam vic 

Brâc 2 - Nhn h so va giái quyt h so; 
-Xem xét, thãm tra tmnh hcip l cüa ho so, xr 1 
ho so và dir thão kêt qua giãi quyêt. 

Chuyên viên Phông Dang k 
kinh doanh 

09 ngày lam vic 

Bijâc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyêt djnh và xac nhn 
dr thâo két qua giãi quyêt. 
- Xuât két qua TTHC 
- K phê duyt (hoc trinh Lânh dao  S& k phê 
duyt theo quy djnh) kêt qua ITHC 

Lnh dao  Phông Dang k kinh 
doanh 

05 ngay lam vic 

Bwc 4 Chuyên két qua dn Trung tAm Phuc vi hành 
chInh cong tinh 

Vn thu Sei (phi hqp vói Buu 
din tinh Phü Yen) 

V2 ngày lam vic 

Buàc 5 -Xác nhn trên Cong djch vi cong trirc tuyên 
- Trã kêt qua giâi quyêt TTHC cho Ca nhân/tô 
chüc 

Cong churc cüa Sà Kê hoach và 
Dâu tix duqc ccr tiêp nhn ho so 
tai Trung tam Phic vii hành 
chInh cOng tinh 

Ngay khi to chc, cá 
nhn nhn kêt qua 

Tong thôi gian giãi quyêt: 15 ngày lam vic 
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111.2. THU TVC  DE NGH! HO TR( TU VAN 

5. Thñ ttc: Thu tiic h trçr ttr vn, htrórng dn ho sop, thu tiic thành 1p doanh nghip 

- Thii h?n  giâi quy&: 02 ngày lam vic, k tü ngày nhn dü h so theo quy djnh. 

- Quy trInh ni b: (Hu&ng dn t chüc/ cá nhãn thu tic thành 1p DN theo quy trmnh cüa các thu tic 1,2,3, 4, 5). 

Thfr tir cong vic Ni dung công vic Trách nhiêm xii 1?  cOng vic Tho'i gian thiyc hin 
Bixâc 1 - Kim tra, huàng dan, tiêp nhn h so, gui 

phiêu hçn trã cho cá nhânitô chüc; 
- Chuyên ho so ban giây cho Phông Dang 
k kinh doanh — So Kê hoach và Dâu tir. 

Cong chtrc ciia S& K hoach và DAu 
tu duqc cCr tiêp nhn ho so tai  Trung 
tam Phic vi hành chinh cong tinh 
(phôi hqp vOi Buu din tinh Phü Yen) 

V2 ngày lam vic 

BuOc 2 - Nhn h so và giãi quyêt ho so; 
-Xem xét, thârn tra, xü 1 ho so và dr thâo 
kêt 9uã giãi quyêt. 

Chuyên vién Phông DAng k kinh 
doanh 

V2 ngày lam vic 

BuOc 3 - Kiêm tra, xem xét, ra quyêt djnh và xác 
nhn dr thão kët qua giâi quyêt. 
- Gi'ri yeu câu ma so thuê/ xác nhn giao 
djch den co quan thuê thông qua H thông 
thông tin DKDN Quoc gia 
- Xuât két qua TFHC 
- K hê duyt ket qua TTHC 

Lânh dao  Phông Dang k kinh doanh Vz ngày lam vic 

BirOc 4 Chuyên ket qua dn Trung tam Phic vii 
hành chInh cong tinh 

Van thu SO (ph& hçp vOi Buu din 
tinh Phü Yen) 

V2 ngày lam vic 

BuOc 5 - Trâ két qua giâi quyêt TTHC cho cá 
nhânitô ch(rc. 

Cong chirc ccia SO K hoach và Dâu 
tu duçic cCr tiêp nhn hO so t?i  Trung 
tAm Phiic vi hãnh chInh cOng tinh 

Ngay khi t chrc, cá 
nhn nhn kêt qua 

Tong thèi gian giãi quyêt: 02 ngày lam vic 
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IV. LINH VIC DAU THAU 
1. Thu ttc: Thãm djnh báo cáo nghiên ciru tiên khã thi, quyêt dlnh  chü trtro'ng dâu tir dr an do nhà dâu tir dê xuãt 
- Th&i hn giái quyêt: 
+ Du an nhóm A: 60 ngày kê t1r ngày nhn dCi ho so hcip I. 
+ Dr an nhóm B: 30 ngày kê tü ngày nhn dü ho so hçip 1. 
- Quy trInh ni b: 

Thu tr 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xir J cong vic Thôi gian 
thkrc hin 

Biroc 1 

- Kim tra, huàng din, tip nhn ho so, gcri phiu hn trã cho 
cá nhân/t chirc 
- Chuyên ho s trén Cong djch vii cong trijc tuyên và ho so 
giy cho Sâ Kê hoch và Du tu xü ! ho so 

Cong chi.'rc cüa Sâ K hoach 
và Dâu tu duçic c1r tiêp then 
ho so t?i  Trung tam phiic hành 
chInh cong tinh 

¼ ngày 

Buoc 2 
- Nhn h so va giàiquyt; 
- Dir thào van ban lay kiên thim djnh cüa các co quan, don 
v CO lien quan. 

Chuyên viên PhOng chuyên 
mon cüa S& K hoach va Dâu 
tu 

'/4 ngày 

Bir&c 3 Xem xét, xác nhn dir thão van bàn tnrâc khi trInh Lãnh dao  
So k glri thy kin 

Lãnh do PhOng chuyen mon 
cüa SO Kê hoach và Dâu ti.r ¼ ngày 

Buoc 4 Xem xét k duyt van bàn Lãnh dao  SO K hoach và 
Dutu ¼ ngày 

Burcrc 5 Lam thCi tic phát hânh van bàn và gcri h so thy kin Van thu SO ¼ ngày 

Buóc 6 Tham gia kiên thm djnh gOi SO K hoach va DAu x Các co quan, don vj có lien 
quan 

- Du an nhóm A: 30 ngày 

- Dii an nhóm B: 15 ngày 

Btr&c 7 
Xem xét kin cüa các don vj, tang hp thm dinh h 
dir thão báo cáo kt qua thAm djnh. 

Chuyên viên PhOng chuyên 
mon cüa SO Kê hoach và Dâu 
tu 

- Dr an nhóm A: 15 ngày 

- Dir an nhóm B: 07 ngày 

Buoc 8 Xem xét, xác nhn dir thão báo cáo kt qua thm dnh truOc Lãnh do PhOng chuyên mon - Dii an nhóm A: 08 ngày 

107 



khi trmnh Lânh dao  Si k phé duyt. cCia S K hoach và Dâu - Du an nhóm B: 04 ngày 

Birórc 9 Xem xét k duyt van bàn Lanh dao  S& K hoach và 
EMütu 

-)uánnhómA: 05ngày 

- Dir an nhóm B: 02 ngày 

Broc 10 Lam thu tuc phát hành van bàn Van thu Si ¼ ngày 

Bir&c 17 
Chuyn kt qua ti S& K hoach và DAu P' dn Trung tam 
phiic vi hành chInh cong tinh. B diên ¼ ngày 

Bir&c 18 
- Xác nhn trên Cng djch vi cong trirc tuy&r 
- Trà k& qua giãi quyêt TTHC cho cá nhân/t chüc và thu 
phi, 1 phi (nu co). 

Côn chüc cüa Si K hoach 
và Dâu tu duçic cir tip nhn 
h si tai Trung tam ph%lc 
hânh chInh cong tinh. 

Y4 ngày 

Tong thôi gian giãi quyt: 

- Dir an nhóm A: 
60 ngày 

- Dir an nhóm B: 
30 ng\y 
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2. Thu t,ic: Thm djnh, phê duyt báo cáo nghiên ciru khá thi thr an do nhà dâu tir dé xuãt 
- Thoi hgn giãi quyêt: 
+ Du an quan trQng Quoc gia: 90 ngày kê tr ngày nhn dü ho so hçip 1. 
+ Du an nhóm A: 40 ngày ké tü ngày nhn dü ho so hçrp 1. 
+ Du an nhóm A: 30 ngày ké tr ngày nhn äü ho so hcp 1. 
- Quy trinh nôi bô 

ThIr ti 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xü ly cong vic Thôi gian 
th,rc hin 

Rtró'c 1 

- Kim tra, huâng d.n, tip nhn h6 so, gui phiu hçn trâ cho 
cá nhãn/t6 chüc 

* * - Chuyên ho so trén Cong djch vi1i cong trirc tuyên và ho so 
giAy cho S& K hoach va Du tu xr 1 ho so 

Cong chüc cüa Si K hoach và 
Du tu duçic cü tip nl4n h so 
tai  Trung tam phiic hãnh chmnh 
cong tinh 

V4 ngày 

Btro'c 2 
- 

- Nhn hó so và giàiquyt; 
- Du thão van bàn lay kiên th.m djnh cüa các co quan, don 
vj có lien quan. 

Chuyên viên Phông chuyên mon 
cüa S K hoach và Du tu 

V4 ngày 

Iuoc 3 Xem xét, xác nhn diii thâo van bàn truâc khi trInh LAnh dao  
Sc k gui 1y kin 

Lath  dao  PhOng chuyên mOn 
càa So K hoach và Dâu ftr '/ ngày 

__ 
Rtrórc 4 Xem xét k duyt vAn bàn LAnh dao SO K hoach và DAu 

tu '/ ngày 

BirOc 5 Lam thu t1ic phát hãnh van bàn và gfri h so 1y kin VAn thu SO ¼ ngày 

Buó'c 6 Tham gia kin th.m djnh glri SO K hoach và Du tu Các co quan, don vj Co lien quan 

- Dx an quan tr9ng Quc 
gia: 45 ngày 

- Du an nhOm A: 20 ngãy 

-DiránnhOmB: l5ngay 

Bu'ó'c 7 Xem xét kin cCia các don vj, t6ng hqp thãin dinli ho so và 
dir thão báo cáo kt qua thAm djnh. 

Chuyên viên PhOng chuyên mon 
cüa SO K hoch và DAu tu 

- Dir an quan tr9ng Quc 
gia: 20 ngày 

-DuánnhómA: l0ngày 

-D1?ánnhómB: O7ngày 
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Bir&c 8 
Xem xét, xác nhn dir thão báo cáo k& qua thm djnh truOc 
khi trinh Lnh do SO k phé duyt. 

Lãnh dao  Phông chuyén mon 
cüa SO Ké hoach vá Dâu tu 

- Du an quan tr9ng Quc 
gia: 15 ngày 

-DuánnhómA: 05ngày 

-DiIánnhómB:04ngãy 

Biróc 9 Xem xét k duyt van ban 
Lanh dao SO K hoach và Du 
tu 

- Dir an quan tr9ng Quc 
gia: 08 ngày 

- Du an nhOm A: 03 ngày 

-Dránnhóm B: 02 ngày 

Btró'c 10 Lam thu t1ic phát hành van ban Van thu SO ¼ ngày 

Biwc 17 
Chuyn két qua ttr SO K ho?ch và Du tu dn Trung tam 
phiic vi hành chInh cOng tinh. Buu diên 

¼ ngày 

BuO'c 18 
- Xác nhn trén Cng djch vt cong tr1rc tuyn; 
- Trá kêt qua giái quyêt TTHC cho cá nhân/t chtrc và thu 
phi, ! phi (nêu co). 

Cong chCrc cüa SO Kê hoich và 
Du tt.r ducc cO tiêp nhn h s 
tti Trung tam phtc hành chInh 
cong tinh. 

¼ ngày 

Tong thOi gian giãi quyêt: 

- Dir an quan trQng Quôc 
gia: 90 ngày 

- Dir an nhóm A: 40 ngày 

- Dir an nhOm B: 30 ngày 
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3. Thu tiic: Thâm djnh, phé duyt báo cáo nghiên cu'u khã thi diêu chinh (by an (Jo nba (hill tu d xuãt 
- Thôi hgn giái quyêt: 
+ Dir an quan tr9ng Quoc gia: 90 ngày ké tfr ngày nhn dü ho so hçp 1. 
+ Du an nhóm A: 40 ngày kê tr ngày nhn dii ho so hqp 1. 
+ Du an nhóm A: 30 ngày k tfr ngày nhn dii ho so hqp 1. 
- Quv trinh noi bô: 

Thu ttr 
cong 
vic  

Ni dung cong vic Trách nhim xu ly cong vic Thoi gian 
thirc hin 

Btróc 1 

- Kim tra, huâng din, tip nhn h so, g'ri phiu hçn trã 
cho cá i1hán!th  chcrc 
- Chuyên ho so trên Cong djch vi cong trirc tuyên va h 

 so giây cho S K hoach và Du tu xr 1 h sci 

* 
COng chcrc ciia Sâ Ké hoach và Dâu 

tu duçic cir tip nhn h so ti Trung 

tam phiic hành chInh cong tinh 
Y4 ngây 

Btro'c 2 

- Nhn h6 so và giãi quyt; 

- Dir thão van bàn lay kien th.m djnh ciia cac ccr quan, 
 don vj Co lien quan. 

Chuyên viên Phông chuyên mon ciia 

S& Kê hoach và Dâu Pr 
¼ ngày 

BirOc 3 
Xem xét, xác nhn dr thão van bàn trrnsc khi trInh Lanh 

 do S& k) gCri lay kiên 
LAnh dao PhOng chuyên mon ciia Sâ 

K hoach va Du tu 
¼ ngày 

Bithc 4  Xem xét k duyt van bàn Lânh dao S& K hoach và DAu px 1/4 ngày 
Btroc 5  Lam thu tiic phát hành van bàn và gii h so ly kin Van thu Si ¼ ngày 

Bwrc 6 Tham gia kin thAm djnh gCri SO K hoch và Du Pr Các co quan, don vj có lien quan 

- Dr an quan tr9ng Quc 

gia: 45 ngày 

- Dr an nhóm A: 20 ngày 

-DiránnhómB: 15ngày 

Btróc 7 
Xem xét kin ciia các don vj, tang hçxp thm djnh h 
so va dir thão báo cáo k& qua thâm djnh. 

Chuyên viên PhOng chuyên mon ciia 

SO Ké hoch và Dâu Pr 

- Dir an quan tr9ng Quc 

gia: 20 ngày 

-DiiánnhOmA: lOngày 

- Dr an nhOm B: 07 ngày 
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Bu'ffc 8 Xem xét, xac nhn dir thão báo cáo k& qua thm djnh 
truóc khi trInh Lãnh do Sà k ph duyt. 

Lânh do Phông chuyên mon cüa Sâ 
Kê hoach và Dâu tu 

- Du an quan trQng Qu& 
gia: 15 ngày 

-DuánnhómA: 05 ngày 

-DuánnhómB: 04ngay 

Bu'c 9 Xem xét k duyt vAn bàn LAnh dao  Sâ K hoach và Dâu tu 

- Di.r an quan tr9ng Qu6c 
gia: 08 ngày 

- Du an nhóm A: 03 ngày 

-DiiánnhómB: 02ngày 
Birvc 10  Lam thU t11c phát hành vAn bàn VAn thu Sr ¼ ngày 
Birorc 17 Chuyn kêt qua tr Sâ K hoch và Du tu dn Trung 

 tam phiic vi hành chInh cong tinh. Buu diên Y4 ngày 

Btró'c 18 
- Xác nhn trên Cng djch vii cong trirc tuyn; 

- Trâ k& qua giái quyêt TTHC cho cá nhânJt chrc và 
 thu phi, 1 phi (nu có). 

Cong chcrc cUa Si K hoach va Du 

tu duçc cü tip nhn h so tai Trung 

tam phc hành chInh cong tinh. 
¼ ngày 

Tong thôi gian giãi quyt: 

- Dir an quan trçng 

Quôc gia: 90 ngày 

-DuánnhómA: 

40 ngày 

- Dir In nhóm B: 

30 ngày 
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V. LINH V1JC DAU TU VAO NONG NGIIIP, NONG THON 
1. Thu tijc: Cam kt h trq vn cho doanh nghip du tir vào nông nghip, nông thôn theo Ngh dnh s 

57/20181ND-CP ngày 17/4/2018 cüa ChInh phü 
- T/il,i hn giái quyêt: 15 ngày lam vic ké tü ngày nhn dii ho 
- Quy trinh n3i br): 

so hqp 1. 

Thir tir 
Cong 
viçc 

Ni dung cong viêc Trãch nhim xii I3 cong vic ThOi gian 
thuc hiên 

Buóc 1 

- Kim tra, hi.râng d.n, tip nhn M so, gil phiu hen trâ cho cá 
nhân/tô chic 

- Chuyn hi so trên C6ng djch vii cong trirc tuyn và M so giy 
cho Si Kê hoach và Dâu tu xi l ho so 

Cong chic ciia Sâ K hoch và 
Dâu tu duçic ci tiep nhn ho so t?i 
Trung tam phiic hành chmnh Cong 
tinh 

1/4 ngây !mni vitc 

Blthc 2 
- Nhn h so Va giái quy&; 
- Dr thão vAn bàn Iy kin thm djnh cüa cac co quan, don vj cô 
lien quan. 

Chuyên viên Phông chuyên mon 
cüa Sâ Kê hoach và Dâu tu ¼ ngày lam vic 

Biroc 3 Xemxét, xác nhn dr thão vAn bàn truc khi trInh LAnh dao  Si k 
gii lay kiên 

LAnh dao Phông chuyên mon ciia 
Sâ Kê hoch và Dau tu ¼ ngày lam vic 

Birorc 4 Xem xét k duyt vAn ban LAnh dao So K hoach và DAu tu ¼ ngày lam vic 
Biróc 5  Lam thu ti1c phát hãnh vAn bàn và gCri M so ly kin VAn thu SO 1/4 ngày lam viêc 
Bir&c 6 Tham gia kin thm djnh gi.'ri Sâ K hoch và Du tu Các co quan, don vj Co lien quan 06 ngày lam vic 

Bir&c 7 Xem xét kin cüa các don vj, thng hcip thm djnh h so vâ dir 
thão báo cáo kêt qua thâm djnh. 

Chuyên vien Phông chuyên mon 
ciia SO Kê hoach và Dâu tu 03 ngày lam vic 

Biroc 8 Xem xét, xác nhn dr thão báo cáo k& qua thAm dnh truâc khi 
trinh LAnh dao Si k trInh IJBND tinh. 

LAnh do PhOng chuyén mon ciia 
SO Ké hoach và Dâu tu V2 ngày lam vic 

Biroc 9 Xem xét k duyt vAn bàn trInh UBND tinh LAnh dao SO K hoach va Du tu '/2 ngày lam viêc 
Buoc 10  Lam thu ti1c phát hành vAn bàn va chuyn h so trInh UBND tinh VAn thu SO 1/4 ngày lam vic 
Bu&c 11 Kim tra, tip nhn h so, gin phiu hen trá cho Sr K hoach và Cong chic ti bO phn tip nhân h 03 ngày lam vic 
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DAu tu; chuyn h so dn Lãrih do Van phông UBND tinh phãn 
cong xr 1 

so Van phông UBND tinh 

Biroc 12 Phân cong phông chuyên mon thii 1 h so Länh do VAn phông UBND tinh 

Bir(rc 13 
Phông chuyén mOn kim tra, xü 1 h so, 1p  Phiu trinh xà 1 cOng 
vic; lay kiên các don vj lien quan (nêu có); trmnh Lanh do Van 
phong UBND tinh, LAnh dao  UBND tinh cho kin. 

Phong chuyên mon cüa VAn phông 
UBNDTinh 

B,r&c 14 Kim tra h so, k trinh LAnh do UBND tinh LAnh dao  VAn phông UBND tinh 

Birorc 15 Kim tra và k duyt vAn ban LAnh do UBND tinh 

Binyc 16 Lam thu tuc phát hành vAn bAn, chuyn k& qua cho Sâ K hoach và 
,. Dali tu VAn thu VAn phông IJBND tinh 

Btr&c 17 Chuyn kEt qua ti'r Sr K ho?ch và Du tu dn Trung tam phiic v 
hAnh chInh cong tinh. Buii diên 

¼ ngày lam vic 

Bircrc 18 
- Xác nhn trén Cng djch v,i cong truc 
- Trã k& quA giAi quyt TTHC cho CA nhAnIt chrc và thu phi, Ic 
phi (nêu co). 

Cong chCrc cila St& K hoach và 
Du tu duoc cü tiêp nhAn ho so t?i 
Trung tam phic hành chInh cOng 

h. 

V ngày lam vic 

Tng thôi gian giãi quyt: 15 ngày lam viêc 
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VI. LINH VU'C DAU TU TM VIET NAM 
1. Thu tuc: Quyt djnh chü trtrong du tir cüa Quc hôi (di vó'i thy an không thuc din cap Giây chfrng nhn 

dãng ky dâu tir) 
- TI,iii hçin gidi quyêt. Theo chucmg trInh và kS'  h9p cüa Quôc hi 
- Ouy trinh nôi b: 

Thtr tir 
cong viêc  

Ni dung cong vic Trãch nhim xi.r ly cong vic ThOi gian 
thurc hin 

Biroc 1 

- Kirn tra, huàng dan, tip nh.n h so, gài phiu hçn trá cho cá 
nhân/tô chtrc 
- Chuyên hO s trên Cong djch vi:! cong tri:rc tuyên và ho sci giây cho 

 Si Kê hoach và Du tir xCr l h so 

Cong chic ti Trung tam phiic 

hành chInh cong tinh 
V4 ngày lam vic 

Bu'O'c2 
- Nhân h so va giài quyt; 

 - Dir thào van bàn gcri ho so dir an cho Bô K hoch va Du tir. 
Chuyên viên PhOng chuyên 

mon cüa Si K hoch va DT 
¼ ngày lam vic 

Bircrc3 Xem xét, xác nhn dir thào van bàn van bàn trir6c khi trInh Lãnh dao 
 Si k gi:ri B K hoach và Du tir 

Lanh dao PhOng chuyên mon 

cüa S?x K hoich và DT 
¼ngàylàmviêc 

Btróc 4  Xem xét k duyt van bàn Lành dao Sâ K hoach và DT ¼ ngày lam vic 
BtrOc 5  Lam thñ ti1c phát hành van bàn và giri h so cho B K hoach và DT Van thir Sâ 1/4 ngày lam vic 

Biroc 6 Báo cáo Thu tirâng ChInh phñ thành lap Hôi dng thm djnh nhà nirrc Bô K hoch va Du tir 

Theo lich lam viéc 

cüa B Kê hoach và 

Du tir 

B,rcrc 7 
T chirc th6 dinh h so dir an du tir và 1p báo cáo thm djnh trInh 

 Thñ tirrng ChInh phü d gCri co quan chü trI thm tra cüa Quc hci. Hôi dng thm djnh nhà nuâc 
90 ngày 

Bu'Oc 8 ThAm tra và k duyt van bàn Quc hôi 

Theo chircing trInh 

và k' h9p cüa Quc 

hi 

Btwc 9 
Chuyn kt qua tir S K hoch vã Du tir dn Trung tam phuc vu 

 hành chinh cOng tinh. Buu diên 
¼ ngày lam vic 

Bu&c 10 

 (nu co). 

- Xác nhan trén Cng djch vi1 cong trrc tuyn; 

- Trá kt qua giài quyt TTHC cho cá nhânIti cht'ic và thu phi, 1 phi 

Cong chcrc cüa S K hotch và 

DAu tu tai Trung tam phiic 

hành chInh cOng tinh. 

¼ ngày lam vic 

Tang thôi gian giãi quyêt: Theo chirong trinh và k5' h9p cña Qu& hi 
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2. Thu ttic: CIp Giy chung nhn dãng k du ttr di vói dtrán  không thuc din quyt d!nh  chü tru'o'ng dãu tu' 
- Thôi hçzn giái qupêt: 08 ngày lam vic kê tir ngày nhn dü ho so hcip 1. 
- Quy trInh ni b: 

Thir tiy 
cong vic  

Ni dung cong vic TrIch nhiêm xfr 1 cong vic Thôi gian 
thirc hiên 

Bu'ó'cl 

- Kim tra, huàng dan, tip nhn h so, gài phiu hn trà cho cá 
nhânJt churc 
- Chuyên ho so trên Cong djch vi cong truc tuyên và ho so giây cho 

 S& Ké hoach và Du P.r xir 1 h so 

Cong chüc cüa Sr K hoch và 

tu duçic Cu tip nhn h so ti 

Trung tam phiic hành chInh cong 

tinh 

v4 ngày lam vic 

Btro'c 2 

 lien quan. 

- Nhn h so và giài quyt; 

- Du thão van bàn lay y kin th.m djnh cüa các co quan, don vj Co 
Chuyên viên Phông chuyên mon 

cüa S?r K hoach và Du P.r 
¼ ngày lam vic 

Btr&c3 
Xem xét, xác nhn dir thão van bàn tnràc khi trinh LAnh do Sv k 

 gui ly kin 
Länh do PhOng chuyên mon cüa 

Sc K hoch và Du P.r 
¼ ngày lam vic 

Biro'c 4  Xem xét k duyt vAn bàn LAnh do Sâ K hoach và DAu U.x ¼ ngày lam vic 
Biroc 5  Lam thu t1ic phát hành vAn bàn và gui h6 so ly kin VAn thu Sc ¼ ngày lam vic 
Buoc 6  Tham gia kiên thm djnh gui Sâ K hoch và DAu tu Các co quan, don vj cO lien quan 03 ngày lam vic 

Btr&c7 
Xem xét kin cüa CáC don vj, thng hçrp thm djnh h so và dr thão 

 két qua giãi quyêt 
Chuyên viên PhOng chuyên mOn 

cüa Sâ K hoch và DAu tu 
02 ngày lam vic 

BtrOc8 
Xem xét, xác nhn dr thão kt qua trixàc khi trinh LAnh do S& k 

 phé duyt két qua. 
LAnh dao PhOng chuyên mon cüa 

S& K hoach và DAu tu 
/2 ngày lam vic 

BtrOc 9 Xem xét k duyt van bàn LAnh do Si K hoach và Du P.r V2 ngày lam vic 
Bucrc 10  Lam thñ t%ic phát hành vAn bàn Van thu Sr ¼ ngày lam viêc 

Biroc 11 Chuyn k& qua tr Sâ K hoch va Du P.r dn Trung tam phiic vii 
 hành chInh cong tinh. Buu diên 

¼ ngày lam vic 

Buóc 12 
- Xác nhn trén Cng djch vi cong trirc tuyn; 

- Trá két qua giâi quy& TTHC cho cá nhânM chCrc và thu phi, l phi 
(nEu co). 

Cong chirc cüa S?r K hoch và 

DAu tu duqc cu tiêp nhn h so 

ti Trung tam phiic hành chInh 

cOng tinh. 

lam vic 

Tang thôi gian giãi quyêt: 08 ngày lam vic 
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3. Thu tuc: Cp giãy cháng nhn dãng k2 dâu tir dôi vói dtr an thuc din quyt djnli chñ trtro'ng dãu tir cüa 
Quôc hôi 

- Tithi /iin giái quyêt. Theo chuang trInh và k' h9p cüa Quoc hi. 
- Quy trl,zI, ,zi b3: 

Thu hr 
cong vic  

Ni dung cong vic Trách nhim xfr 1 cong vic Thôi gian 
thrc hin 

Birôc 1 

- Kim tra, huàng dan, tip nhn h so, gui phiu hçn trã cho cá 
nhãn/t ch(ic 

' 
- Chuyên ho so trén COng djch vi cong trirc tuyen và ho so giây cho 

 Sv K hoach và DAu tu xfr I h so 

Cong chirc cüa S K hoach va 

DAu tu di.rçic ctr tiêp nhn h so 

ti Trung tam phiic hành chInh 

Cong tinh 

'/ ngày lam vic 

Bu*c2 
- Nhn h so và giãi quyEt; 

 - Dir thâo van ban gui hO so du an cho Bô Kê hoch va Dâu tu. 
Chuyên viên Phông cl1uYên mon 

càa Sâ Kê hoch và Dâu tu 
¼ ngày lam vic 

Biróc 3 Xem xét, xác nl4n d thâo van bàn van bàn trirâc khi tr'inh LAnh 40 
Sc k gCri Bt) K hoch và DAu tu 

Lânh 4o PhOng chuyên mon 

ciia Sc K hoach và Du tu 
¼ ngày lam vic 

BirOc 4  Xem xét k duyet van bàn Lath dao Si K hotch và DAu tu ¼ ngày lam vic 

Buóc 5 
 tu 

Lam thu tlic phát hành van bàn và gui h so cho B K hoch và EMu 
Van thu Sâ ¼ ngày lam vic 

Bu&c 6 Báo cáo Thu tuâng ChInh phü thành 1p Hi dng thm djnh nhà nuâc Bô K hoach va Dau ti.r 
Theo ljch lam 

vic cüa Bô Ké 

hoach Va Dâu tu 

Biroc 
T ch(rc thm djnh h so d%r an dAu tu va 1p báo cáo thAm djnh trInh 

 Thu ttrâng ChInh phü d glri co quan chü trI thâm tra cüa Qu6c hOi. Hi dng thm djnh nhà nuâc 
90 ngày 

Biroc 8 Thm tra và k duyt van bàn Quc hOi 

Theo chuong 

trinh và k' h9p 

càa QU6C hi 

Biróc 9 Tip then vAn ban quy& djnh chü truong dAu ur và dir thào GiAy 
 chung nhn däng k dau ti.r 

Chuyên viên PhOng chuyên mon 

cüa Sâ K hoach và EMu tu 

01 ngày 

Bucrc 10 Xem xét, xác nhn dir thâo GiAy chung nhn dang k3 du tu truôc khi 
 trinh LAnh dao So k phê duyt. 

LAnh dao Phông chuyên mon 

cüa SO K hoach va DAu tu 
V2 ngày lam vic 

Biróc 11 Xem xét k duyt vAn bàn LAnh 4° SO K hoch và Du tu '/2 ngày lam vic 
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Bu*c 12 Chuyn kt qua t'i Sâ K hoach và DAu ti.r dn Trung tam phic vi 
 hânh chInh cong tinh. Btrudiên ¼ ngày lam vic 

Bu'óc 13 
- Xác nhn trén Cng djch vi cong tr?c fhy;, 

- Trã kêt qua giái quyêt TTHC cho cá nhân/tô chcrc và thu phi, l phi 
(neu co) 

Cong chcrc cüa S K hoich va 

Du tir duc cir tip nhn h so 

ti Trung tam phiic hành chInh 

côngtinh. 

¼ ngày lam vic 

Tang thoi gian giãi quyêt: 
Theo chLrong 

trInh và k' hop 

cüa Quôc hôi 
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4. Thu tuc: Diu chinh ten dr an du tir, ten vã dja chi nhã dãu tu' trong Giy chung nhãn dang k dãu tu 
- Thin hzn giâi qayit: 02 ngày lam vic kê tü ngày nhn ho so hc'p 1. 
- Quy trinh n3i b: 

Thu tur 
cong vic  

Ni dung cong vic Trách nhim xu 1 cong vic Thô'i gian 
thirc hin 

Bithc 1 

- Kim tra, huàng dan, tip nhn h so, gi'ri phiu hçn trã cho 
cá nhãn/M chCrc 
- Chuyên ho so trên COng djch vi1 cong trljc tuyên va ho so 

 giy cho S& Ké hoach và Du tu xfr l hO so 

Cong chirc cüa Sr K hoch và Du 

tu duc Cu tip nhn h so tai Trung 

tam phiic hành chInh cOng tinli 

¼ ngày lam vic 

Btr&c 2 
- N1n h so và giái quy&; 

 - Du thão GiAy chung nhn dàn k du tu' diu chinh. 
Chuyên viên PhOng chuyên mOn cüa 

Sei Ké hoch vâ Dâu tu 
V2 ngày lam vic 

Biwc 3 
Xem xét, xác nhn dir thão Giây chüng nhn dAng k dAu tu 

 diu chinh tnràc khi trinh Lânh do Si k 
Lânh dao Phông chuyên mOn cüa S& 

K hoach và Dâu tu 
V2 ngày lam vic 

Biroc 4 Xem xét k duyt van ban Länh dao Si K hoch và Du tu ¼ ngày lam vic 

Btroc 5 
Chuyn kêt qua tir S K hoach va DAu P1 dn Trung tarn 

 phic vij hành chInh cong tinh. Bi.ru cliên 
V4 ngày lam vic 

Biroc 6 
- Xác nhn trén C6ngdjch vii cOng trirc tuyn; 

- Trâ kt qua giái quyet TTHC cho cá nhân/t chirc và thu phi, 
 l phi (nêu co). 

Cong ch(rc cUa Sc K hoach và D&u 

tu duçic c11 tip nhn h so tai Trung 

tam phiic hành chInh cOng tinh. 
¼ ngày lam vic 

Tng thô'i gian giãi quyêt: 02 ngày lam viêc 
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5. Thu tiic: Diu chmnh ni dung dLr an du tir trong Giy chüng nhn dãng k dau ttr (di vol truOng hqp 
không diu chinh quyt d!nh  chü trirong du tir) 

- Thôi han giái quyêl: 10 ngày lam vic kê tr ngày nhn ho so hçip 1. 
- Quy trinh nôi /i3: 

Thfr tir 
cong vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xii I cong vic Thôi gian 
thirc hin 

Buóc 1 

- Kim tra, huâng dan, tiEp nhn h6 so, gui phiu hçn trá 
cho cá nhânith chüc 
- Chuyên ho s trén Cong djch vii cong trirc tuyên và hO so 
giy cho S? Kê hoach và Dâu Pr xü 1 h so 

Cong chcrc cüa Sâ K hoach và Du tu t?i 
Trung tam phiic hành chInh cong tinh ¼ ngày lam vic 

B,r(rc 2 
- Nhn h6 so va giâi quyt; 
- Du thão van bàn lay kin thm djnh cüa các cci quan, 
don vj có lien quan. 

Chuyên viên Phông chuyên mon cüa S Kê 
hoach và [Mu tu ¼ ngày lam vic 

Bu&c 3 Xem xét, xác nhn dir thão van ban truâc khi trInh Lh 
dao Sâ k gri ly kin 

Länh do Phông chuyên mOn cüa S& K 
hoach va [Mu tir ¼ ngày lam vic 

Biroc 4 Xem xét k2 duyt van bàn Lânh do Sr K hoach và [Mu px ¼ ngày lam vic 
Bir&c 5 Lam thu We phát hành van bàn và gui h so 1y kin Van thu Sà ¼ ngày lam vic 
Bir&c 6 Tham gia kiên thm djnh gui Si K hoch và [Mu tu Các cci quan, don vj có lien quan 05 ngày lam vic 

Btroc 7 Xem xet kin cüa các don vj, t6ng hqp thm djnh và dir 
thão Giây chimg nhan dang k du tir diêu chinh 

Chuyên viên Phông chuyên mon cia Si K 
hoach và [Mu tu 

02 ngày 

Btr&c 8 Xem xét, xac nhn dr thâo Giy chüng nh.n däng k dAu 
Pr diu chinh tnrâc khi trInh Länh dao Si k phê duyt. 

Lanh dao  Phông chuyên mon cüa Sei K 
hoach và [Mu tu v2 ngày lam vic 

Bwóc 9 Xem xét k5 duyt van bàn Lãnh dao  Si K hoch và [Mu tu V2 ngày lam vic 
Btr&c 10 Lam thu We phát hành van bàn Y4 ngày lam vic 

B,róc 11 Chuyn kt qua tr So K hoach và [Mu Pr dn Trung tam 
phiic vii hành chInh cong tinh. B diên Y4 ngày lam vic 

Btróc 12 
- Xác nhn trên Cng djch vi cong trrc tuyn; 
- Trã kt qua giài quyêt TTHC cho cá nhãn/t chuc và thu 
phi, l phi (nu có). 

Cong chCrc cüa SO Kê hoch và Dâu Pr 
Trung tam phic hành chmnh cOng tinh. ¼ ngay lam vic 

Tng thôi gian giãi quyt: 10 ngày lam vic 
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6. Thu tiic: Chuyn nhurong dir an du tir di voi các truong hçp: (I) dir an dwrc cap Giây chinig nhân (tang k du ttr 
và không thuc trirông hçrp quyt djnh chü trtrong dãu tir, (ii) dty n (hrçrc cap Giây chtrng nhân dãng ky dIu ttr thuôc 
trtrông hcrp quyêt djnh chü trirong du tir ma nhà dâu ttr dä hoãn thànli vic gop von, huy dng von và dira dir an vao khai 
thác, vn hành. 

- Thôi hgn giái quyêt: 07 ngày lam vic ké tr ngày nhn ho so hçp 1. 
- Qup trinh nôi bô: 

Thfr tir 
cong vic  

Ni dung cong vic Trách nhim xfr 1 cong vic Thai gian 
thijc hin 

Bu'óc 1 

- Kim tra, hiróng dan, tip nhn h so, giii phiu hçn trâ cho Ca 
nhãn/t6 chüc 

* ' - Chuyên ho so trén Cong djch vii cong trirc tuyén và ho so giay 

 cho SO K hoach và DAu tu xà 1' M so 

Cong chüc cUa So K hoach và Du tu ducic 

ccr tiêp nhn h so tai Trung tam phvc hãnh 
chinh cong tinh 

V1 ngày lam vic 

Btró'c 2 
- Nhn h6 so va giâiquyt; 

- Du tháo van bàn lay kiên thm djnh cüa các co quan, don vj 
 CO lien quan. 

Chuyên viên PhOng chuyên mon cüa SO Kê 

hoach và Du ttr ¼ ngày lam vic 

Btr(rc 3 Xem xét, xác nhn dir thão van bàn tnrOc khi trmnh Lath dao SO 
 k gCri 1y kin 

U.nh dao Phông chuyên mon cüa SO K 
hoach và DAu tu ¼ ngày lam viec 

Bir&c 4  Xem xét k duyt van bàn Lânh dao SO K hoach và Du tu ¼ ngày lam vic 
Btr&c 5  Lam thu tiic phát hãnh van bàn và giri h so 1y kin Van thu SO ¼ ngày lam vic 
Bu*c 6  Tham gia kin thm djnh gri SO K hoach và DAu tu Các co quan, don vi có lien quan 03 ngày lam vic 

Biroc 7 
Xem xét kin cüa các don vj, tng hcp thm djnh và dir thâo 

 Giy chüng nhn dang k du tu diêu chinh 
Chuyên viên PhOng chuyên mon cUa SO K 

hoach va Du tii 
01 ngày 

Btr&c 8 Xem xét, xác nhn dir tháo Giy chng nhn dang k dAu Ui diu 
 chinh truOc khi trinh Lath dao SO k phê duyt. 

Lãnh dao Phông chuyên mon cüa SO K 
hoch và Du Ui y2 ngày lam vic 

Biroc 9  Xem xét k duyt van bàn Lanh do SO K hoach và Du Ui 1/2 ngày lam vic 
Biroc 10  Lam thu tic phát hành van bàn ¼ ngày lam vic 

Bir&c 11 Chuyn kt qua tü SO K hoach và Du tim dn Trung tam phiic 
 vii hành chInh con tinh. Bi.ru diên ¼ ngày lam vic 

Btró'c 12 
- Xác nhn trén COng djch vi cong trrc tuyn; 

- Trá kt qua giâi quy& 1'THC cho Ca nhân/t chüc và thu phi, I 
 phi (nu có). 

Cong chcrc Cüa SO K hoach và Du tu 

duqc ccr tip nhn h so tai Trung tam phic 
hành chinh cong tinh. 

¼ ngày lam vic 

Tang thOi gian giâi quyt: 07 ngày lam vic 
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7. Thu tVc:  Diêu chinh dty an dãu tir trong trirông hqp chia, tách, hop nhit, sap nhp, chuyên dôi Ioai hmnh to chuc 
kinh tê 

- Tiuji han giãi quyêt: 08 ngày lam vic ké tr ngày nhn ho so hqp l. 
- Ouv trl n/i nôi ho: 

Thu ttr 
A •A cong viçc 

Ni dung c6ng vic Trách nhim XII 1 cong vic Thôi gian 
thyc hin 

Birócl 

- Kim tra, huàng dan, tip nhn h so, gui phiu hçn trá cho cá 
nhân/t chüc 

' ' 
- Chuyên ho so trên Cong djch vii cong trrc tuyên và ho so giây cho 
S& Kê hoach và Du Pr xir 1 h6 so 

Cong chcrc cüa S& K hoach và 
Du tu duçic cü tiêp nhn ho so tai 
Trung tam phuc hành chInh cong 
tinh 

¼ ngây lam viêc 

Btthc 2 
- Nhn h so và giãi quy&; 
- Dir thào van ban lay kiên thm djnh cüa các co quan, dun vj Co 
lien quan. 

Chuyên vien Phông chuyên mOn 
cüa Sâ K hoach và DAu tu 

¼ ngày lam viêc 

Bir(rc 3 
Xem xét, xác nhn dr thào van bàn truâc khi trInh Lanh do S k 
glri ly kin 

Lânh do Phông chuyên mon cüa 
S K hoach và Du Pr 

¼ ngày lam vic 

Biro'c 4 Xem xét k duyêt van bàn Lânh dao Si K hoach và DAu Pr ¼ ngày lam vic 
Biroc 5 Lam thu tlic phát hành van bàn và gui h so lAy kin VAn thu Sâ ¼ ngày lam vic 
Biro'c 6 Tham gia kin thAm djnh gfri Sr K hoach và DAu Pr Cãc Co quan, don vj có lien quan 04 ngày lam vic 

BirOrc 7 
Xem xét kin cüa các don VI, tng hçrp thAm djnh và dr thão GiAy 
chüng nhn dang k du Pr diêu chinh 

Chuyên viên PhOng chuyên mOn 
cüa St K hoach và Du Pr 

01 ngày 

B,rorc 8 Xem xét, xác nhn dir thào GiAy churng nhn dang k9 du Pr diu 
chinh triràc khi trInh LAnh dao  Sâ k phê duyêt. 

LAnh dao  PhOng chuyên mOn cüa 
Sâ K hoach và Du Pr 

'i ngày lam vic 

Biroc 9 Xem xét k duyt vAn ban LAnh dao  Si K hoach và D&u Pr '/2 ngày lam vic 
Biroc 10 Lam thu tilc phát hành vAn bàn ¼ ngày lam viêc 

Bir&c 11 
Chuyn kt qua tü S& K hoach va Du Pr dn Trung tam phiic vi1 
hành chInh cong tinh. Buu diên 

V4 ngày lam vic 

Btthc 12 
- Xác nh.n trén Cng djch vi cong trrc tuyn; 
- Trã kt qua giâi quyt TTHC cho Ca nhânJt chiirc và thu phi, l phi 
(nêu co) 

Cong chCrc cüa Si K hoach và 
Du tu duqc Cu tiêp nhn ho so 
Trung tam phic hành chInh cOng 
tinh. 

¼ ngày lam vic 

Tng thm gian giãi quyêt: 08 ngày lam vic 
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8. Thu tiic: Diêu chInh dij an du tir theo ban an, quyétdjnh cüa tôa an, trçng tài 
- T/,o'i hzn gidi quyet: 08 ngãy lam vic kê ti ngáy nhn ho so hcip l. 
- Ouv trInh nôi bô: 

Thir tir 
cOng vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xir 1 cong vic Tho'i gian 
thijc hin 

Buoc 1 

- Kim tra, hixng dn, tip nhn h so, giri phiu hn trã cho cá 
nhânIt chirc 
- Chuyên ho so trên Cong dch vi cong tric tuyên và ho so giây cho 
Si Kê hoach và Dtu ttr xü l h so 

Cong chirc cüa S K hoach va 
Du tu duçic cir tiêp nhn h so 
tai  Trung tam phic hành chInh 
cong tinh 

1/4 ngày lam ViC 

Bu*c 2 
- Nhn h so và giãi quyt; 
- Dr thão van bàn lay kiên thm djnh cña CáC Co quan, don vj Co lien 
quan. 

Chuyên viên Phông chuyên mon 
cüa S K hoach và DAu tu ¼ ngày lam vic 

Buoc 3 Xem xét, xác nhn dirr thào van bàn truOc khi trInh Lanh dao  S k giri 
1ty kin 

LAnh dao  Phông chuyên mOn 
cüa S K ho?ch và DAu tu ¼ ngày lam vic 

Bir&c 4 Xem xét k duyt van bàn Lanh dao  Sâ K hoach và Du tu ¼ ngày lam vic 
Bu*c 5 Lam thu t1ic phát hành van bàn vã giri h so ly kin Van thu Sâ ¼ ngày lam vic 
Btràc 6 Tham gia ' kiên thm dinh glri Sâ K hoach và Du tu Các co quan, don vj CO lien quan 04 ngày lam vic 

Bu'óc7 Xem xét kin cña các don vj, tng hçip thm djnh và dir thão Giy 
chüng nhn dang k du tu diu chinh 

Chuyên viên PhOng chuyên mon 
cüa Sâ K hoach và Du tu 

01 ngày 

Btrcrc 8 Xem xét, xá nhn dr tháo Giy chirng nhn dàng k du tu diu chinh 
truàc khi trInh Länh dao  Sâ k phé duyt. 

Lanh dao  Phông chuyên mon 
cüa S K hotch và DAu ti.r V2 ngày lam vic 

Bucrc 9 Xem xét k duyt van bàn Länh dao  Sà K hoach và Du tu V2 ngày lam vic 
Buoc 10 Lam thu ti,ic phát hành van bàn ¼ ngày lam vic 

Btr&c 11 Chuyn k& qua ti'r Sâ K hoach và Du tu dn Trung tam phiic v1i 
hành chInh COng tinh. Buu diên ¼ ngày lam vic 

Btrcrc 12 
- Xác nhn trên Cng djch vi cong trrc tuyn; 
- Trã kt qua giài quyêt TTI-IC cho cá nhânIt chirc và thu phi, l phi 
(neu co) 

Cong chfrc cOa S K hotch va 
DAu tu duqc cir tiêp nhn h so 
tai Trung tam phic hành chInh 
cOngtinh. 

¼ ngày lam vi 

Tong thôi gian giãi quyt: 08 ngay lam vic 
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9. Thu tI1c: Cap 1ii Giy chrng nhn däng k du tir 
- Thôi hin giái quyêt: 02 ngày lam vic ké tir ngày nhn ho so h9rp 1. 
- Ouv trIn/z nôi bô: 

Thir tir 
cong 
vic  

Ni dung cong vic Trách nhim xir 1 cong vic Thôi gian 
th,rc hin 

Bu'óc 1 

- Kim tra, huâng dan, tip nhn h so, gfri phiu hçn trá cho cá 
nhânItchüc 
- Chuyên h sci trên Cng djch v11 cong trirc tuyn và ho so giy cho 

 S Kê hoach và DAu tix xir l h so 

Cong chirc cña S K hoach va 

Du tu duçic Cu tip nhn ho so tii 

Trung tam phiic hành chInh cong 

tinh 

¼ ngày lam vic 

Bu'&c 2 
- Nhân h so va giãi quyt; 

 - Dir thão Giây chcrng nh.n däng k du lir. 
Chuyên viên Phông chuyên mon 

cüa S Kê hoch và Du Ur 
V2 ngày lam vic 

Biroc 3 
Xem xét, xác nhn dir thão Giây chi'rng nhn däng k du tii tnrâc khi 

 trinh Lãnh dao Sâ k 
Lãnh do Phong chuyên mon cüa 

S K hoach và Diu tix 
V2 ngày lam viêc 

Bur&c 4  Xem xét k duyt van ban Länh do Sâ K hotch và Du tir ¼ ngày lam vic 

Biro'c 5 
Chuyn kt qua tcr Sâ K hoach và DAu tix dn Trung tam phiic vit 

 hành chinh cOng tinh. Bisu diên 
¼ ngày lam vic 

Birrc 6 
- Xác nhan trên Cng djch vii cOng trirc tuyn; 

- Trá kt qua giãi quy& TTHC cho Ca nhânitô chirc va thu phi, l phi 
(neu co) 

Cong chtirc cüa S K hoch va 

Du tix di.ric cu tip nhn ho so tai 

Trung tam phiic hành chinh cOng 

tinh. 

¼ ngày lam vic 

Tong thOi gian giãi quyt: 02 ngày lam viêç 
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10. Thu tic: Hiu dinh thông tin trên Giy chfrng nhn dáng k du tir 
- Thöi hzn giái quyêt: 02 ngày lam vic ké tir ngày nhn ho so hp 1. 
- Ouv trInhz nôi bô: 

Thir t,r 
cong vjêc  

Ni dung cong vic Trách nhim xir I cong vic Thô'i gian 
thic hiên 

BirOc 1 

- Kim tra, huing dan, tip nhân h so, giri phiu hçn trã cho cá 
nhân1t chirc 
- Chuyên ho so trên Cong djch vi cong trrc tuyên và ho so giây cho 

 S Kê hoach và Du ti.r xü l h so 

Cong chirc cüa Sâ K hoach va 

Du tix throc cCr tiêp nhn ho so t?i 

Trung tam phc hành chinh cong 

tinh 

¼ ngày lam vic 

Btróc2 
- Nhn h so va giài quy&; 

 - Dr thào Giy chng nhn dãn k2 du ttx. 
Chuyên viên PhOng chuyên mon 

cüa S K hoch va DAu tir 
V2 ngày lam vic 

Bu'O'c3 
Xem xét, xác nhn dir thào Giây chirng nhn dang k d&u ti.r tnrâc 

 ichi trInh Lãnh dao k 
Länh dto PhOng chuyên mOn cüa 

Sâ K hoach và Du tii 
V2 ngày lam vic 

BLthc 4  Xem xét k duyt vAn bàn LAnh do Sâ K hoach và DAu tu ¼ ngày lam vic 

Bu'óc 5 
Chuyn kêt qua tir Si K hooch va Du tu dn Trung tam phiic vi:! 

 hành chinh cong tinh. Bixudiên ¼ ngày lam vic 

BtrOc 6 

- XAc nhân trén Cng djch v cong tri:rc tuyn; 

- Trã kt qua giài quyt TTHC cho cá nhân1t chirc và thu phi, l phi 
(neu co) 

Cong chirc cüa Si K hoch và 

Du ti.r thrçic ciir tiêp nhn ho so t?i 

Trung tam phic hành chInh cOng 
tinh. 

'/ ngày lam vic 

Tng thOi gian giãi quyt: 02 ngày lam vic 
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11. Thu tijc: Giãn tin do dan tir 
- Thôi Izrn giãi quyêt: 15 ngày lam vic kê tr ngày nhân ho so hcip l. 
- Ouv trInh nôi bô: 

Thu tu 
cong vic  

Ni dung cong vic Trách nhim xfr 1 cOng vic Thôi gian 
thrc hin 

Bir&c 1 

- Kim tra, huâng dan, tip nhn h so, gl'ri phiu hçn trã cho cá 
nhân/t chüc 
- Chuyên hO so trên C6ng djch vi cong trirc tuyen và hO so giây 

 cho Sr K hoach Va Du tu xr 1 h so 

Cong chtrc cüa Si K hoach va Du 

tu duvc cCr tip nhn h6 so ti Trung 

tam phic hành chInh cOng tinh 
¼ ngày lam vic 

Buóc 2 

 lien quan. 

- Nhân h so và giãi quy&; 

- Du thão van bàn 1y kiên thm djnh cüa CC co quan, don vj Co 
Chuyen viên Phông chuyên mon cüa 

Kê hoch và Dâu tu 
¼ ngày lam viêc 

Buoc 3 
Xem xét, xác nhn d thão vAn bàn tri.râc khi trInh LAnh dio Si 

 k giri ly kiEn 
LAnh do Phông chuyen mon cüa So 

K hoach và Dâu tu 
¼ ngày lam vic 

Biroc 4  Xem xét k duyt van bàn LAnh dao SO K hoach và E)u tu ¼ ngãy lam vic 
Bir&c 5  Lam thu tic phát hành vAn bàn và gui hso ly kin VAn thu SO ¼ ngày lam vic 
Bircrc 6  Tham gia kin thm djnh gui SO K hoach và E)Au tu Các cci quan, don vj CO lien quan 08 ngày lam vic 

Bir&c 7 
Xem xét kin Cüa các don vj, thng hçip thm djnh h so và dir 

 thão vAn bàn k& qua TTHC. 
Chuyên viên PhOng chuyên mon cüa 

SO Kê hoch Va Dâu tir 
04 ngày lam vic 

Buoc 8 
Xem xét, xác nhn dr thâo van bàn kt qua TTHC trirOc khi trInh 

 LAnh do SO k phé duyt k& qua. 
LAnh do PhOng chuyên mon cüa SO 

K hoach và Dâu tu 
V2 ngày lam vic 

Bircrc 9  Xem xét k) duyt vAn bàn Lanh do SO K hoach vâ Du tu V2 ngày lam vic 
BirOc 10  Lam thu t1ic phát hành van bàn van thu SO V4 ngày lam vic 

B,rorc 11 
Chuyn k& qua tir SO K hoch và Du tu dn Trung tam phiic vi 

 hãnh chInh cOng tinh. Buu diên 
V4 ngày lam vic 

Buc 12 

 phi (nu co). 

- Xác nhn trên Cng djch vi cOng trrc tuyn; 

- Trà kt qua giãi quyt TTHC cho cá nhAn/tO chrc và thu phi, l 
Cong chcrc cña SO K hoch và Du 

tu duqc cO tip nhn h so ti Trung 

tam phiic hành chinh cong tinh. 
¼ ngay lam vic 

Tng thôi gian giãi quyt: 15 ngày lam vic 
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12. Thu ttic:  Thành 1p vAn phông diu hAnh cüa nhà dan tir nithc ngoai trong hçp dông BCC 
- Thin hgn giãi quyet: 08 ngày kê tir ngày nhn dü ho su hçrp 1. 
- Ouv trinh nôi bô: 

Thu tir 
cong 
vic  

Ni dung cong vic Trách nhim xü 1 cong vic Thoi gian 
thirchin 

Buóc 1 

- Kim tra, huo'ng dan, tip nhn M sa, gri phiu hçn ira 
cho cá nhãnM chirc ' ' * - Chuyên ho sa trên Cong djch vii côngtrirc tuyên và ho Sa 

 giy cho S Ké hoach và [Mu Pr xi 1 ho sa 

Cong chIrc cüa Sâ K hoch và Du Pr 

duçic cr tiêp nhn h sci tai Trung tam 

phiic hãnh chInh cong tinh 
¼ ngay 

Btróc 2 

- Nhn h sci và giãi quy&; 

- Dis tháo van bàn lay kiên cña các co quan, dan vj có lien 
quan. 

Chuyên viên Phông chuyên mon cüa Si 

Ké hoach và [Mu tji ¼ ngày 

BLro'c 3 Xem xét, xác nhn dr tháo vAn bàn truàc khi trInh LAnh dao 
 SO k g1ri 1y kin 

LAnh dao Phông chuyên mOn cüa So K 

hoach và [Mu Pr ¼ ngày 

Eithc 4  Xem xét k duyt vAn bàn LAnh dao SO K hotch và [Mu Pr V4 ngày 
Biróc 5  Lam thU tic phát hành vAn bàn và gài M sa My kin VAn thu SO ¼ ngày 
Biroc 6  Tham gia kin gCri SO K hoach va [Mu ti' Các ca quan, dan vj có lien quan 03 ngày 

Biroc 7 
Xem xét kin cUa các dan vj, thng hcip vA dr tháo GMy 

 ch(rng nhn dang k hoat dng vAn phông diu hành 
Chuyên viên Phông chuyén mon cUa SO 

K hoach và [Mu P1 
02 ngày 

Biro'c 8 

 phé duyt. 

Xem xét, xác nhn dir thão GMy chrng nhn dAng k hoat 

dng vAn phông diu hành truOc khi trInh LAnh do SO k LAnh dao Phông chuyên mon cUa SO Kê 

hoach và [Mu Pr v2 ngày 

Biroc 9  Xem xét k duyt vAn bàn LAnh dao SO K hoch va [Mu tu V2 ngày 
Bircrc 10  Lam thU tiic phát hành vAn bàn VAn thu ¼ ngay 

Birc 11 Chuyn kt qua tir SO K hoach và [Mu ti.r dn Trung tam 
 phzc vi hành chInh cong tinh. Biru diên ¼ ngày 

Bu'óc 12 
- Xác nhn trên C6ng djch viii cOng tr?c tuyn; 

- Trã kt qua giài quyêt TFHC cho cá nhânJt chüc và thu 
 phi, 1 phi (nu co) 

Cong chCrc cUa SO K hoach và [Mu Pr 

duqc Cu tiEp nhn h sa ti Trung tam 
phiic hành chInh cOng tinh. 

¼ ngày 

Tong thôi gian giãi quyt: 08 ngày 

127 



13. Thu tuc: Chãm dát hot dng van phông diCu hãnh cüa nhi dãii tLr niróc ngoãi trong hçp dông BCC 

- Tkôi h9n giãi quylt: 08 ngày k tr ngày nhn dC h so hçp 1. 
- Ouv trinh noi bô: 

Thu ti1 
cOng viêc 

Ni dung cong vic Trách nhim xfr 1 cong vic Thoi gian 
thijc hin 

Bu&c 1 

- Kim tra, huOng dan, tip nhn h so, gri phiu hçn trã cho cá 
nhân/t chirc 

' • 
- Chuyên ho so trên Cong djch vii cong trirc tuyên và ho so giây cho SO 
Kê hoach va Du tir th 1 ho so 

Cong chirc cüa SO K hoach va 
Du tu duçTc cü tiêp nhn h so 
tai  Trung tam phiic hành chInh 
cong tinh 

V4 ngày 

Biroc 2 - Nhn h so và giài quyêt; 
- Dr thâo van ban 1y kiên cüa các Co quan, dcm vj có lien quan. 

Chuyên viên Phông chuyên mon 
cüa SO K hoach và Du tu ¼ ngày 

Buoc 3 
Xem xét, xác nhn dir tháo van ban tnrOc khi trInh Lãnh dao  SO k gui 
thy kin 

Länh do Phông chuyên mon cüa 
SO K hoch và Du tu Y4 ngày 

Biroc 4 Xem xét k duyt van ban Länh dao  SO K hoach và Du tu ¼ ngày 
Biroc 5 Lam thu tiic phát hânh van bàn và gii h so thy kin Van thu SO ¼ ngày 
Biroc 6  Tham gia ki&i gin SO K hoch và Du tu Các co quan, don vj có lien quan 03 ngày 

Birorc 7 
Xem xét kin ella các don vj, t6ng hcip và dir thào Quyt djnh thu hi 

 Gthy chCrng nhn dang k9 hoat dng van phôn diu hành. 
Chuyén vién Phông chuyên mOn 

ella SO K hoch và Du tu 

02 ngày 

Bir&c 8 

 duyt. 

Xem xét, xác nhn dr tháo Quyêt djnh thu hOi Gthy chirng nhn dang 

k hoat dng van phông diu hành truOc khi trInh Lanh dao SO k phê 
Lãnh dao Phông chuyên mon dlla 

SO K hoach va Du 
/2 ngày 

Bircrc 9  Xem xét k duyt van bàn Länh dao SO K hoach và Du tu V2 ngày 
Biroc 10  Lam thu tue phát hành vAn bàn VAn thu ¼ ngày 

Biróc 11 
Chuyn kt qua tin SO Ké hoach va Du tu dn Trung tam phiic vi hành 

 chInh cong tinh. Buu diên 
Y4 ngày 

Btrrc 12 

— 

- Xác nhn trên Cng djch vi cong trrc tuyn; 

- Trá kt qua giâi quyêt TFHC cho cá nhân/t chirc và thu phI, 1 phi 
(nêu co). 

Cong chine dlla SO K hoach và 

Dau P.r duqc cir tip nhn h so 

tai Trung tam phic hành chInh 

cOng tinh. 

V4 ngày 

Tang thôi gian giãi quyt: 08 ngãy 

128 



14. Thu ttic:  Di Giy chirng nhân dáng k dâu tir cho dy an hoit ding theo Giy phép dâu tir, Giy chtrng nhân dâu 
tir hoc giây to khác có giá trl pháp 1 tirong du'ong 

- Thôi h(zn giãi quy/J: 02 ngày k tr ngày nhân dii h si hcip 1. 
- Ouv trinh nôi bô: 

Thir hr 
cong viêc 

Ni dung cong vic Trách nhim xii I cong vic Thôi gian 
thirc hin 

Biróc 1 

- Kim tra, huàng dan, tip nhn h sci, gri phiu hçn trá cho cá 
nhân/t6 churc 

' ' - Chuyên ho sq trên Cong djch vi Cong trirc tuyên vã ho s giây cho 
Si Kê hoach và Du Ui xr 1 h sa 

Cong chüc ciia Sâ K hoch và DAu 
tu duçic Cu tiêp nhn h s ti 
Thing tam phic hành chInh cong 
tinh 

¼ ngày 

Buóc 2 
- Nhn h sa và giãi quy&; 
- Du thão Giây ching nhn dän k dâu Ui 

Chuyên viên Phông chuyên mon 
* ciia S& Ké hoch và Dâu tu V2 ngày 

Btróc 3 Xem xét, xác nhn dir thão Giây chüng nhn dang k dAu tu tnrâC 
khi trInh Länh dao  Sâ k 

Lanh dao  Phông chuyên mon ciia 
Sâ K hoch và DAu tu V2 ngày 

Btrôc 4 Xem xét k duyt van ban Lãnh do S K hoch và DAu Pr ¼ ngày 

Bu'c 5 Chuyn kêt qua tu Sr K hoch va Du Pr dn Trung tam phiic v11 
hành chInh cong tinh. Buu din ¼ ngày 

BLroc 6 
- Xác thin  trên Cng djch vi Cong trijc tuyn; 
- Trã k& qua giài quyêt TTHC cho cá nhânJt chtirc và thu phi, 1 phi 
(neu co) 

COng chüc ciia S& K hoch và EMu 
Pr duqc ccr tip nhn h sa ti 
Trung tam phiic hành chInh Cong 
tinh. 

¼ ngày 

Tng thôi gian giãi quyt: 02 ngày 
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15. Thu tuc: Cung cp thông tin v dir an du hr 
- T/üYi hgn giái quyêt: 05 ngày lam vic k ttr ngày nhn ho scr hçip 1. 
- Ouv trinh noi bô: 

Thtr tir 
cOng vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xir I cong vic Thôi gian 
thuc hin 

Btróc 1 

- Kim tra, huông dn, tiEp nhn h sci, gui phiu hen trã cho cá 
nhân/t ch(rc 
- Chuyn h s trên Cóng djch vu cong trirc tuyn và h sa giAy 

 cho Si K hoach và Du Ui xi:r 1 ho sci 

Cong chtrc cüa Sr K hoach và Dau 

ttr duçic cà tip nhn h sci tai Trung 

tam phiic hành chInh cOng tinh 

¼ ngày lam vic 

Btnc 2 
- Nbn h sr và giãiquyt; 

 - Du thâo van bàn kêt qua TTHC. 
Chuyên viên Phông chuyên mOn cüa 

S?c Kê hoach và Dâu Ui 
03 ngày lam vic 

Buóc 3 
Xem xét, xác nhn dir tháo van bàn tniàc khi trinh LAnh dao Si k)' 

ph duyt kt qua 
LAnh do Phông chuyên mon cüa Sà 

K hoach và Dâu tu 
'/2 ngày lam vic 

Biroc 4 Xem xét k duyt van bàn LAth dao S?i K hoach và DAu tu '/2 ngày lam vic 
Biroc 5 Lam thu tiic phát hAnh vAn bàn VAn tlnr Si ¼ ngày lam vic 

Birorc 6 
Chuyn kt qua tu So K hoach và Du Ui dn Trung tam phiic v11 

 hãnh chInh cong tinh. Buu diên 
'1.4 ngày lam vic 

Biroc 7 

- Xác nhn trên Cng djch vi cong trrc tuyn; 

- Trà k& qua giài quyêt TTHC cho cá nhân/tO ch(rc và thu phi, l 

 phi (nu co). 

Cong chcrc cüa SO K hoch và Du 

fli duçic cCr tiêp nhn h sa ti Trung 

tam phiic hành chInh cong fink 

¼ ngày lam viêc 

Tang thô'i gian giãi quyt: 05 ngày lam vic 
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16. ThU tçic: Bão dam du hr trong trirông hçp không dirçrc tip tic áp dting wu dãi dãu hr 
- Thai hgn giái quyêt: 15 ngIy kê tr ngày nhân dü ho sci hqp 1. 
- Ouv trin/z nôi bô: 

Thu tiy 
cong viêc 

Ni dung cong vic Trách nhim xfr I cong vic Thôi gian 
thijc hin 

Bu*c 1 

- Kim tra, huâng dan, tip nhân h so, gui phiu hçn tra 
cho cá nhãn/t6 chic 
- Chuyên ho so trên Cong djch vi cOng trirc tuyên và ho so 
giAy cho S K hoch và Du hr xCr 1 ho so 

Cong chüc cüa Sâ K hoach và DAu 
tu duc Cu tip nhn ho so ti Trung 
tam phiic hành chInh cong flnh 

V4 ngày 

Binyc 2 
- Nhn h so và giai quy&; 
- Du thâo vAn bàn lay kiên cUa các Co quan, don vi Co lien 
quan. 

Chuyen viên Phông chuyên mon cüa 
K hoach và Dâu ti.x Y4 ngày 

Binyc 3 
Xem xét, xác nhn dir thào van bàn tnrâc khi trInh LAnh dto 
Si k gui ly kin 

LAnh dao  PhOng chuyên mon cUa Sr 
K hoach và Dâu tu ¼ ngày 

Biro'c 4 Xem xét k duyt vAn bàn LAnh dao  Sâ K hoch và Du tu Y4 ngày 
BirOc 5 Lam thU tuc phát hành vAn bàn và gui h so 1y kin VAn thu Si ¼ ngAy 
Birrc 6 Tham gia kiên gUi Sà K hoach và Du hr Các co quan, don vj cO lien quan 06 ngày 

Biroc 7 
Xem xét kin cUa cAc don vj, thng hcrp y kin và dij thão 
vAn bàn (Tnr&ng hcTp vuqt thm quyên thi trInh Co quan 
ntrâc cO thm quyên xem xét, quyêt dinh). 

Chuyên viên PhOng chuyên mon cUa 
K hoach và Dau tu 06 ngày 

Biroc 8 Xem xét, xác nhn dir thâo vAn bàn tnrâc khi trInh LAnh dao 
Si 

LAnh dao  PhOng chuyên mon ciia S& 
KhochvàDâutu '/zngày 

Biroc 9 Xem xét k duyêt vAn bàn Lath dao  Sr K hoach Va DAu r V2 ngày 
Bithc 10 Lam thU tic phát hành vAn bàn VAn thu Sii ¼ ngày 

Bithc 11 
Chuyn kt qua tr Sâ K hoach và Du hr dn Trung tam 
phiic vi1 hành chInh cong tinh. Buu diên ¼ ngày 

Biroc 12 
- Xác nhân trên Cng djch vi cOng trrc tuyn; 
- Trã k& qua giãi quyêt TTHC cho cA nhân/tô chuc và thu 
phi, l phi (nu co) 

Cong chuc cUa Sc K hoach và Dâu 
tu duqc Cu tip nhn h so tai  Trung 
tam phiic hành chInh cong tinh. 

¼ ngay 

Tong thai gian giãi quyt: 15 ngIy lam vic 
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17. Thu tiic: Gop von, niva cô phãn, phãn vOn gop vào tO chllc ella nhã dâti tr nu*c ngoài 

- Tlzài /zgn giãi quyt: 08 ngày k t?i ngày nhn dll ho so hcip 1. 
- Qiiy lrinh njii b: 

Thu tr 
cong vic 

Ni dung cong vic Trãch nhirn xii 1 cong vic ThOi gian 
thLrc hiên 

Biróc 1 

- Kim tra, huàng dan, tip nhân h so, g1ri phiEu hçn trã cho cá 
nhân/th chirc 

' ' - Chuyên ho so trén COng djch vii cong trirc tuyên và ho so giây cho 
Si Kê hoach và Du tu xCr 1 h so 

Cong chlle ella S?i K hoach va 

Du tu duçre cCr tip nhn ho so ti 
Trung tam phiic hành chInh cong 
tinh 

¼ ngây 

Bithc 2 
- Nhân h so và giâi quy&; 
- Du thão van bàn lay kiên ella các cci quan, don vi có lien quan. 

Chuyên viên Phông chuyên mon 
ella Sâ K hoach và Du tu 

¼ ngày 

BirOc 3 
Xem xét, xác nhn dij thão van bàn truâc khi trinh Länh do Sâ k 
gcri lay ) kien 

LAnh dao  PhOng chuyên mon ella 
Sà K hoach và DAn tix '/4 ngày 

Bir(rc 4 Xem xét k duyt van bàn Lãnh dao  Sei K hoach và DAu tu V4 ngày 
Biroc 5 Lam thu tic phát hành van bàn va gCri h so 1y kin VAn thu Sv ¼ ngày 
Biroc 6 Tham gia kin glli Si K hoach và DAu tu Các cci quan, don vj có lien quan 04 ngày 

Btróc 7 Xem xét kin ella các don vj, t6ng hcip và dr thão vAn bàn 
Chuyên viên PhOng chuyên mon 
ella Sâ K hoach và DAu tu 

01 ngày 

Bir(rc 8 Xem xét, xác nhn dr tháo vAn bàn truàc khi trInh LAnh dao  S& k 
phê duyt. 

LAnh dao  Phông chuyên mon ella 
Sâ Ké hoach va DAu tir Y2 ngày 

Btro'c 9 Xem xét k duyt vAn bàn LAnh dao  Ss K hoch va DAu ti.r V2 ngày 
Btrcrc 10 Lam thu tiic phát hành vAn bàn VAn thu ¼ ngày 

Bir&c 11 Chuyn kt qua tü S& K hoach và DAu tu dn Trung tam phic vi 
hành chInh cong tinh. Buudiên 

¼ngày 

Btróc 12 
- Xác nhn trén Cng djch vii cOng trc yfl; 

- Trã kt qua giãi quyt TTHC cho cá nhân/t6 chCrc và thu phi, l phi 
(nu co). 

Cong chirc dlla Si K hoach và 
DAu tt.r duqc cü tip nhn ho so tai 
Trung tam phiic hành chInh cong 
tinh. 

¼ ngày 

Tng thè'i gian giãi quyt: 08 ngày 
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VII. VON HO TR PHAT TRIEN CH!NH THUC (ODA) vA VON VAY U'u DAt CUA CAC NHA TA! 
TR€ NU'OC NGOAI 

1. Thu tuc: Lip, thâm djnh, quyêt d!nh  dãu tu chuo'ng trInh, dy an du tir thuc thrn quyên ella ngu'ôi dirng 
dâu co quan chll quãn 

- Thoi hgn gidi quyêt: 
+ Thii gian thâm djnh van kin chucing trInh, dir an tInh tir ngày nhn dll ho so hçp !: 
++ Dir an nhóm A: 40 ngày ké tt'r ngày nhn ho so hcirp 1. 
-H-  Dir an nhOm B: 30 ngày kê tir ngày nhn ho so hçip 1. 
++ Du an nhOm C, d1r an h trçl k5 thut vâ chiroTig trInh, dir an khác: 20 ngày kê t1r ngày nhn ho so hçp 1. 
+ Thyi gian phê duyt: 10 ngày lam vic kê tir ngày nhn duçic báo cáo thâm djnh. 
- Quy lrI,,h n3i b: 

Thfr ti.r 
cOng 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xir 1 cong vic ThO'i gian 
tht.rc hin 

Bircrc 1 

- Kim tra, hiiàng dn, tip nhân h so, gcri phiu hçn trá cho 
cá nhânIt chi.'rc 

- Chuyên ho so trên Côngdjch vu cong tnrc tuyên Va hO so 
giây cho Sâ K hoch và Dâu tir xr I' ho so 

Cong chrc càa Sâ K hoch và Du fl.r dugc cir 
tiêp nhOn h so tai Trung tam phiic hành chInh 
cOng tinh 

¼ ngày 

Bu*c 2 
- Nhn h so và giái quyêt; 

- Dir thâo van bàn 1y kin th.m dnh cña các Co quan, don vj 
Co lien quan. 

Chuyên vien PhOng chuyên mon cüa Sâ Ké hoach 
va Dâu tu 

1/4 ngày 

Bithc3 
Xem xét, xac nhOn dir thão van bàn tru6c khi trInh Lành do 
Sâ k gi'ri thy kin 

Lành dio PhOng chuyên mOn cña Sâ K hotch và 
Du tu 

'/ ngày 

Btro'c 4 Xem xét k duyt vAn bàn Lãnh do S K hotch và Du tu ¼ ngày 

Buóc 5 Lam thu tue phát hành vAn bàn và gi:ri h so thy kin VAn thu Sâ ¼ ngày 

Bu*c 6 Tham gia kin thArn djnh gri Si K hoich và Dâu tu Các co quan, don vj có lien quan 

-DuánnhOmA: 
20 ngày 

-DiránnhOm B: 
15 ngày 
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-DránnhómC: 
l0ngày 

B 7 UOC 
Xem xét kin cüa các dcm vj, t6ng hçip thm dinh h so và dir 
thào báo cáo kêt qua thâm djnh. 

Chuyên viên Phông chuyên mon cüa So K hoach 
và Dâu tu 

-DtránnhómA: 
10 ngày 

- Du an nhóm B: 
07 ngày 

-DuánnhómC: 
04 ngày 

U B 8 
Xem xét, xác nhn dir thão báo cáo két qua th.m djnh trithc 
khi trInh Lãnh dao SO k trInh UBND tinh. 

Lânh dao  Phông chuyên mon cia Sâ K hoach va 
Dâu ttr 

-DtránnhómA: 
05 ngày 

- Du an nhóm B: 
04 ngày 

-DuánnhómC: 
03 ngày 

Buó'c 9 Xem xét k duyt van bàn trInh UBND tinh Lath clao SO K hoach và D&u 

-DuánnhómA: 
03 ngày 

- Dir an thorn B. 
02 ngay 

-Di.ránnhómC: 
01 ngày 

- 
Bu'ffc 10 

Lam thu tuc phát hãnh van bàn và chuyên h so trmnh UBND 
ih 

Van thu So ¼ ngay 

Birrc 11 
Kim tra, tip nhân h so, gi'ri phiu hen trá cho SO K hoach 
và DAu ti.r; chuyn hô so dn Lãnh do Van phông UBND 
phan cong xu ly 

. . . 
Cong chuc ta.! b9 ph?n tiep nhmn ho so Van phong 

10 ngày lam vic Btrcrc 12 Phán cong phông chuyên mon thi 1 h so Lãnh do Van phông UBND tinh 

Blthc 13 
Phông chuyên mon kim tra, xCr l h so, 1p Phiu trmnh xr 1$' 
cong vic; lay kiên các don vj lien quan (neu có); trInh Länh 
dao VAn phOng UBND tinh, Lãnh dao  UBND tinh cho kiên. 

Phông chuyên mOn cüa VAn phOng UBND Tinh 



Bir&c 14 Kim tra h6 sa, k9 trInh Länh dao UBND tinh Lnh dao  Van phèng UBND tinh 

Birôc 15 Kim tra và k duyêt van bàn Lânh do UBND tinh 

Biroc 16 Lam thu tc phát hành van bàn, chuyn kt qua cho Ss K 
hoach và Dâu tti Van thu Van phOng UBND tinh 

Bu&c 17 Chuyn kt qua tr Sâ K hoach và Du ti.r dn Trung tarn phiric 
vi hành chInh cong tinh. Biiu dién ¼ ngày 

Bu'ó'c 18 
- Xác nhn trên Cng djch vu Cong trrc tuyn; 
- Trá kt qua giài quy& TTHC cho cá nhânM chüc và thu phI, 
1 phi (nêu co). 

COng chüc cüa So K hoach và Du tu duçic cü 
tip nhn h sci tai  Trung tam phic hành chInh 
Cong tinh. 

¼ ngày 

Tng thèi gian giãi quyêt: 

- Dir an nhóm A: 
50 ngày 

-Dirán nhóm B: 
40 ngIy 

-DiránnhómC: 
30 ngày 
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