
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:            /QĐ-UBND

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

Hải Dương, ngày       tháng 12  năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện

 trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Hải Dương

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính 
thực hiện trên môi trường điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của các sở, 
ban, ngành thuộc UBND tỉnh Hải Dương. Chi tiết có Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện
1. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương triển khai cung cấp thủ tục hành chính thực hiện trên môi trường điện tử 
tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương.

2. Sở Thông tin và Truyền thông có giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh, kỹ 
thuật, tích hợp, kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo danh mục và lộ trình 
thực hiện tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 
thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các 
huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, KSTTHC. 

CHỦ TỊCH

Nguyễn Dương Thái



Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày         /12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương) 

I. SỞ CÔNG THƯƠNG

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
I. LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm

2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm

Sở Công Thương Quý IV/2020

II. LĨNH VỰC ĐIỆN
1 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện 

2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có 
quy mô dưới 03MW

3 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV

4 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 
35kV

Sở Công Thương Quý IV/2020

III. LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Sở Công Thương Quý IV/2020
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STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện

2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

3 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua 
bán LPG

IV. LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
1 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 
triệu lít/năm)

3 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

4 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
5 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
6 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
7 Cấp Giấy xác nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
8 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
9 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
10 Cấp Giấy phép bán buôn rượu
11 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu
12 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu
13 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
14 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Sở Công Thương Quý IV/2020
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STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện

15 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
V. LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

1 Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện 
trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

2 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại mang tính may 
rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

3 Thông báo hoạt động khuyến mại
4 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại
5 Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại
6 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Sở Công Thương Quý IV/2020

VI. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
1 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại 

Hải Dương
2 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài 

tại Hải Dương
3 Cấp điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước 

ngoài tại Hải Dương
4 Cấp gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước 

ngoài tại Hải Dương

Sở Công Thương Quý IV/2020

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
I. LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
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STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện

1 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

3 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

4 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

5 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

6 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

7 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

8 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 
doanh

9 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Phòng Kinh tế hoặc 
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng

Năm 2021

II. LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ 
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ chai LPG

2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ chai LPG

3 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ chai LPG

Phòng Kinh tế, 
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng

Năm 2021
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II. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

1 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

2 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

3 Công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 
trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

4 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập 
dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục (Đối với 
cơ sở giáo dục ngoài công lập trực thuộc cấp tỉnh quản lý)

5 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là 
người dân tộc Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo Quý I/2021

II. LĨNH VỰC VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

1 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quý I/2021
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III. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
I. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

1 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
2 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao 

đất để quản lý

Văn phòng Đăng ký quyền 
sử dụng đất cấp tỉnh

Năm 2021

II. LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN
1 Chấp thuận Kế hoạch khảo sát, lấy mẫu để lựa chọn diện tích lập đề 

án thăm dò khoáng sản
2 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi 
trường

Năm 2021

III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC
1 Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng 

nước dưới đất

2 Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng 
nước mặt

3 Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào 
nguồn nước

Sở Tài nguyên và Môi 
trường

Từ năm 2022

IV. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
1 Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH
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STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện

2 Cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH Sở Tài nguyên và Môi 
trường

Từ năm 2021

3 Thủ tục kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với 
nước thải

Chi cục Bảo vệ môi trường - 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường

Từ năm 2021

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
I. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

1 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

2 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao 
đất để quản lý

Văn phòng đăng ký quyền sử 
dụng đất cấp huyện

Năm 2021

 IV. SỞ TƯ PHÁP

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DÙNG CHUNG
I. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

1 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, tài liệu
2 Cấp bản sao từ sổ gốc

Sở Tư pháp/các cơ quan 
quản lý sổ gốc

Năm 2021

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
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STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện

I. LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP
1 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước 

ngoài đang cư trú tại Việt Nam
2 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, 

tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người 
nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

3 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng 
là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

Sở Tư pháp Năm 2021

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
I. LĨNH VỰC HỘ TỊCH

1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
2 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
3 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, 

giấy tờ cá nhân

Sở Tư pháp Năm 2021

D. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
I. LĨNH VỰC HỘ TỊCH

1 Đăng ký khai sinh
2 Đăng ký lại khai sinh
3 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
4 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Sở Tư pháp Năm 2021
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STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện

5 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký 
thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

6 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

V. SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
I. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1 Cấp giấy phép xe tập lái
2 Cấp lại giấy phép xe tập lái

Sở Giao thông Vận tải Quý IV/2020

VI. SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
I. LĨNH VỰC MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM

1 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của UBND 
cấp tỉnh)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch

Tháng 1/2021
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STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện

2 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam 
(thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

3 Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra 
nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của  UBND cấp tỉnh)

4 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân 
tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại

5 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ 
chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

6 Thủ tục cấp lại giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá 
nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương 
mại

7 Thủ tục cấp lại giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài 
tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

II. LĨNH VỰC QUẢNG CÁO
1 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bẳng 

quảng cáo, băng – rôn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch
Tháng 1/2021

III. LĨNH VỰC ĐIỆN ẢNH
1 Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc 

biệt tác động đến người xem phim
2 Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim
3 Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch

Tháng 1/2021

IV. LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA
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STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện

1 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

2 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di 
tích

3 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
4 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Sở Văn hóa, Thể thao và Du Tháng 8/2021

V. LĨNH VỰC DU LỊCH
1 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa
2 Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1-3 sao đối 

với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du 
lịch, tàu thủy lưu trú du lịch)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch

Tháng 2/2021

VI. LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO
1 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness
2 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ
3 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao
4 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao đối với môn Bơi, Lặn
5 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao đối với môn Yoga

Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch

Tháng 1/2021
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STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
I. LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ

1 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị 
đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

2 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa

Phòng Văn hóa – Thông tin Tháng 1/2021

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
I. LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ

1 Thủ tục xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm UBND xã Tháng 1/2021

VII. SỞ Y TẾ

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện

I. LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH
1 Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị 

mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ 
hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật 
khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế Năm 2021

II. LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM
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STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện

1 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ 
trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của 
cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề dược

2 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ 
sơ (trong trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất)

3 Thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề dược
4 Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
5 Thủ tục thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động

Sở Y tế Năm 2021

VIII. SỞ TÀI CHÍNH

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
I. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH

1 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị có quan hệ 
với ngân sách

Sở Tài chính Năm 2021

IX. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện
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STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
I. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

1 Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với 
doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty CP, công ty hợp 
danh)

2 Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ 
phần

3 Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công 
ty cổ phần chưa niêm yết

4 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

5 Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư 
nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

6 Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt 
động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các 
giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

7 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn 
phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với DNTN,  công ty 
TNHH, công ty CP, công ty hợp danh)

8 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt dộng chi nhánh, văn 
phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép 
đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý 
tương đương)

Phòng Đăng ký kinh doanh – 
Sở KH&ĐT

Quý III/2021
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STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện

9 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với 
doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận 
đầu tư hoặc các giấy giờ có giá trị pháp lý tương đương)

10 Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, 
người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài 
(đối với công ty cổ phần)

11 Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

12 Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp 

13 Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không 
phải là công ty CP đại chúng

14 Thông báo tạm ngừng kinh doanh

15 Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông 
báo

16 Giải thể doanh nghiệp

17 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

18 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 
doanh

II. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ
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STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện

1 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư

2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
3 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
4 Nộp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
5 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư
6 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo 

Giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có 
giá trị pháp lý tương đương

7 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư Quý III/2021

X. SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
I. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử 
dụng ngân sách nhà nước

2 Cấp giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ những 
trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học & Công nghệ)

Sở KH&CN Tháng 3/2021

II. LĨNH VỰC AN TOÀN BỨC XẠ HẠT NHÂN
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STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện

1 Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng 
thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Sở KH&CN Tháng 3/2021

III. LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
1 Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp 

chuẩn của tổ chức chứng nhận
2 Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ 

chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
3 Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia do Bộ KH&CN ban hành dựa trên kết quả chứng 
nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng

Tháng 3/2021

XI. BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

1 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
2 Hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
3 Nộp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
4 Thủ tục giãn tiến độ đầu tư

BQL Các khu công nghiệp Tháng 01/2021
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STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện

5 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư
6 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
7 Đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo 

giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá 
trị pháp lý tương đương

8 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
9 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu 

đãi đầu tư
II. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

1 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao 
động nước ngoài của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp

2 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh 
nghiệp

3 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp
4 Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp
5 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày

BQL Các khu công nghiệp Tháng 01/2021

XII. SỞ NỘI VỤ

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện
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STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
I. LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1 Tặng thưởng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
2 Tặng cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh
3 Tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
4 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
5 Tặng thưởng bằng khen tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề
6 Tặng cờ thi đua của UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề
7 Tặng thưởng bằng khen tỉnh về thành tích đột xuất
8 Tặng thưởng bằng khen tỉnh về thành tích đối ngoại
9 Tặng thưởng bằng khen UBND tỉnh cho gia đình

Sở Nội vụ Năm 2021

II. LĨNH VỰC TÔN GIÁO
1 Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một 

tỉnh
2 Đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh 

3 Đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo 
trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

4 Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người 
đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích

Sở Nội vụ Năm 2021
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STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện

5 Đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú 
hợp pháp tại Việt Nam

6 Đề nghị mời tổ chức, các nhân nước ngoài vào Việt Nam thực 
hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh

7 Đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng 
đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo 
ở một tỉnh

8 Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 
thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

9 Đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 
thuộc

10 Thông báo thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 
trực thuộc

11 Đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn 
giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

12 Đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một 
tỉnh theo quy định của hiến chương

13 Đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động 
ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức

14 Thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa 
bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ 
chức
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STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện

15 Thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và 
điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP

16 Đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức 
có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

17 Thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối 
với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo

18 Thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với 
các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, 
tôn giáo

19 Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối 
với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo

20 Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của 
tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa 
bàn hoạt động ở một tỉnh

21 Thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối 
với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều  34 Luật tín ngưỡng, tôn 
giáo

22 Thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc 
của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có 
địa bàn hoạt động ở một tỉnh
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STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện

23 Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh 
đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động 
tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 
7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

24 Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh 
đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một 
tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn 
giáo

25 Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh 
đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt 
động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo

26 Thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành
27 Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của 
Luật tín ngưỡng, tôn giáo

28 Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc cả tổ chức được cấp 
chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở 
một tỉnh

29 Đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt 
động tôn giáo

30 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa 
bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh
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STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện

31 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức 
có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

32 Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ 
chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện 
thuộc một tỉnh

33 Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 
thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo 
có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

34 Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp 
đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc 
ở nhiều tỉnh

35 Đề nghị giảng đạo ở ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa 
điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện 
thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh

XIII. SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
I. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

1 Gửi thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp hoạt động ngoài 
khu công nghiệp 

Sở Lao động – Thương binh 
và Xã hội

Tháng 01/2021
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STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện

2 Đăng kí nội quy lao động
3 Xếp hạng Công ty TNHH MTV do UBND tỉnh, thành phố làm 

chủ sở hữu 
4 Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực 

hiện năm trước và quỹ tiền lương thù lao kế hoạch đối với người 
quản lý Công ty TNHH MTV do UBND tỉnh, thành phố làm chủ 
sở hữu

II. LĨNH VỰC VIỆC LÀM
1 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao 

động nước ngoài
2 Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam
3 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam
4 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy 

phép lao động

Sở Lao động – Thương binh 
và Xã hội

Tháng 01/2021

III. LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG
1 Khai báo với Sở LDDTBXH địa phương khi đưa vào sử dụng các 

loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao 
động

Sở Lao động – Thương binh 
và Xã hội

Tháng 01/2021

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
I. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG
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STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện

1 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh 
nghiệp

Phòng Lao động – Thương 
binh và Xã hội các huyện, thị 

xã, thành phố

Tháng 01/2021

XV. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
I. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT – BẢO VỆ THỰC VẬT

1 Thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng Sở Nông nghiệp và PTNT
2 Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển thuốc BVTV
3 Thủ tục cấp xác nhận nội dung quảng cáo thuốc BVTV
4 Thủ tục xác nhận quảng cáo nội dung phân bón

Chi cục Bảo vệ thực vật
Quý I/2021

II. LĨNH VỰC THỦY LỢI
1 Thủ tục gia hạn giấy phép các hoạt động liên quan đến đê điều Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (Chi cục Quản lý đê 
điều và phòng chống lụt bão)

Quý I/2021

III. LĨNH VỰC CHĂN NUÔI, THÚ Y
1 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan 

quản lý chuyên ngành thú y tỉnh
Chi cục Thú y Quý I/2021
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XVI. SỞ XÂY DỰNG

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Thời gian, lộ 
trình thực hiện

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
I. LĨNH VỰC CẤP CHỨNG CHỈ

1 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
2 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng Tháng 01/2021

II. LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG
1 Công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng Sở Xây dựng Tháng 01/2021
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