UBND TỈNH BẤC KẠN
SỞ KỂ HOẠCH VÀ ĐÀU Tư
SỐ: 162/QĐ-SKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Kạn, ngày 09 tháng ỉ ỉ nãm 2021

QUYẾT ĐỊNH
v ề vỉệc công bố ỉạỉ Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp
ticu chuẩn Quốc gỉa TCVN ISO 9001:2015
GIÁM ĐÒC SỠ KẾ HOẠCH VÀ ĐÀƯ T ư TỈNH BẢC KẠN
Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ
tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn
quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động cùa các cơ quan, tồ chức thuộc hệ
thống hành chính nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-ƯBND ngày 13 tháng 5 năm 2016 của
ƯBND tỉnh Bắc Kạn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sờ Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn;
Càn cứ Quyết định số 105a/QĐ-SKHĐT ngày 11/8/2021 của Sở Kế hoạch
và Đầu tư về việc sửa đồi, bổ sung tài liệu Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015;
Căn cứ biên bản họp xem xét Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
Quốc giaTCVN ISO 9001:2015 ngày 02/11/2021 của Ban chi đạo ISO Sở Kế
hoạch và Đầu tư;
Xét đề nghị của Ban chỉ đạo ISO Sở Ke hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Ke hoạch và Đầu tư
phù họp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định
số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 cùa Thủ tướng Chính Phủ đối với các hoạt
động trong phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành.
Điều 3. Văn phòng Sở, Ban chỉ đạo ISO, các phòng, đơn vị thuộc Sở và các
tô chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;
- Sở KH&CN (b/c);
- Ban chi đạo ISO
- Lưu: VT, VP.

Trần Công Hòa

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

BẢN CÔNG BỐ
SỞ KẾ HOACH VÀ ĐẦU TƯ
•

Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Kế hoạch và Đầu
tư phù họp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các
lĩnh vực, hoạt động thuộc thẩm quyền của Sở Ke hoạch và Đầu tư.
(Theo Phụ lục han hành kèm theo Quyết định số 162/QĐ-SKHĐT
Ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Sờ Ke hoạch và Đầu tư)
Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Bắc Kạn, ngày 09 tháng 11 năm 2021
GIÁM ĐỐC

Trần Công Hòa

PHỤ LỤC I
QUẢN LÝ CHÁT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015
TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ DẰU T ư TỈNH BÁC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ Ỉ62/QĐ-SKHĐT ngậy 09/IÌ/2021 cùa
Giám đắc Sở Kể hoợch và đầu tư tinh Bắc Kạn)

STT

Ten quy trìn h

M a quy trìn h

L ần b an h àn h

A. MỔ HÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1

Mô hình hộ thống quản lý chất lượng
Chính sách chất lượng
Mục tiêu chất lượng
Tồng hợp phân tích bổi cành và quản trị rủi ro

- CSCL
- MTCL
- PTQTRR

Ban hành lần 1

2

Hướng dần kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sợ)

HD.01

Đan hành lần 1

3

Hướng dần quán lý rủi ro, cơ hội

HD.02

Đan hành lần 1

4

Hướng dẫn Dánh giá nội bộ

HD.03

Ban hành lần 1

5

Hướng dẫn Kiểm soát sự KP11 và HĐKP

HD.04

Ban hành lần 1

B. CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ
1

Quy trình mua sắm trang thiết bị

QT.VP.01

Ban hành lần 1

2

Quy trình xét thi đua - khen thưởng

QT.VP.02

Ban hanh lần 1

3

Quy trình kiểm ha về hoạt động đấu thầu

QT.TT.01

Đan hành lần 1

4

Quy trình Tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

QT.TT.02

Đan hành lần 1

5

Quy trinh lập - theo dõi kế hoạch phát triển kinh tế xa hội hàng năm

QT.THQH.01

Ban hành lần 1

6

Quy trình lập - theo dõi kể hoạch đầu lư công hàng năm

QT.THQH.02

Đan hành lần ỉ

7

Quy trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

QT.KTN.02

Ban hành lần 1

c. CÁC QUY TRÌNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
L LĨNH V ự c THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
M ục 1. T hành lập và ho ạt động của D oanh nghiệp

1

Dẳng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

QT.ĐKKD.DNOl

Ban hành lần 2

2

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

QT.ĐKKD.DN02

Ban hành lần 2

3

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

QT.ĐKKD.DN03

Ban hành lần 2

4

Đăng ký thành lập công ty cồ phần

QT.ĐKKD.DN04

Ban hành lần 2

QT.ĐKKD.DN05

Đan hành lần 2

QT.ĐKKD.DN06

Ban hành tần 2

QT.ĐKKD.DN07

Ban hành lần 2

ỌT.ĐKKD.DN08

Đan hành lần 2

QT.ĐKKD.DN09

Ban hành lần 2

QT.ĐKKD.DN10

Ban hành lần 2

5

Đăng ký thành lập cỏng ty hợp danh
Đăng ký thay đổi địa chi trụ sờ chính của doanh nghiệp (dối với doanh nghiệp
6
tu nhân, công tv TNIỈH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
Đăng ký dổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp lư nhân, công ty TNHH,
7
công ty cổ phần, công ty hợp danh)
8 Dăng ký thay đổi thành viên hợp danh
9 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật cùa công ty trách nhiệm hừu
han, công ty cổ phần
Đăng ký thay dổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp (đối với
10
công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
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11

Đãng ký thay đối thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trờ
lên

12 Đăng ký thay đồi chù sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
13
14
15
16
17
18
19
20

21

Đảng ký thay đối chù doanh nghiệp tu nhân trong trường hợp bán, tặng cho
doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết
Thông báo thay dổi ngành, nghe kinh doanh (đổi vói doanh nghiệp tư nhân,
công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
Đăng kỷ thay đổi vốn đầu tư cùa chù doanh nghiệp tư nhân
Thông báo tliay đổi thông tín của cố đông sáng lập công ty cố phấn chưa niêm
yét
Thông báo thay đổi cổ đông là nhà dầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần
chưa niêm yết
Thông báo thay dối nội dung đùng ký thuế (trù thay đổi phương pháp tính
thuế)
Dâng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng dại diện (đối với doanh nghiệp tư
nhân, công tv TNHH. công ly cổ phần, công ty hợp danh)
Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ờ nuớc ngoài (đối với doanh
nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cồ phần, công ty hợp danh)
Đăng ký thành lập, đảng ký thay đổi nội dung đăng kỷ hoạt dộng, tạm ngừng
kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đẫ thông bảo, chấm dứt hoạt
động đối với chi nhánh, văn phòng dại diện, dịa điểm kinh doanh trong trường
họp chi nhánh, văn phòng đội diộn, địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố
trục thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính dối vái doanh nghiệp
hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thòi là Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ cỏ giá trị pháp lý tương
đương

Cấp Giấy chửng nhận đăng ký hoạt dộng chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy
chửng nhận đãng ký địa điểm kỉnh doanh thay thế nội dung dăng ký hoạt động
trên Giấy phép đầu lu, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh) hoặc càc giấy tờ có giá trị pháp lý tương dương, Giấy
22
chứng nhận dăng ký hoạt động chi nhảnh, văn phòng dại diện do Cơ quan
đăng ký đầu tư cấp mà không thay dổi nội dung đăng ký hoạt động đối với chi
nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh củng tinh, thành phổ trực
thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
23 Thông báo lập địa điểm kỉnh doanh
Đăng ký thay đối nội dung dáng ký hoạt động chi nhánh, vãn phòng dại diện,
24
dja diểm kinh doanh
Đẳng ky thành lập, dăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt dộng, tạm ngừng
kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đẵ thông báo, chấm dứt hoạt
dộng dối với chi nhảnh, vãn phòng dại diện, địa điềm kinh doanh trên Giấy
phép đầu tư, Giấy chứng nhện đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký
25
kinh doanh) hoặc các giấy tòr có giá trị pháp lý tương đương, Giấy chúng nhận
đăng kỷ hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng kỷ đầu tư
cấp dổi với chỉ nhánh, vãn phòng dại diện, dịa dicm kỉnh doanh cùng tỉnh,
thành phố trực thuộc trưng ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
Thông báo thay dổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo
thay đẻi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ dòng là tổ chức nưởc
26
ngoài, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay dổi thông tin
người đai diện theo ÚYquyền
Đăng ký doanh nghiệp dối với các công ty dược thành lập trân cơ sở chia công
27
ty
28

Dăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sờ lách công
ty

Hợp nhầt doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hừu hạn, công ty cồ phần
và công ty hợp danh)
Đăng ký thay đối nội dung dăng ký doanh nghiệp dối với công ty nhận sáp
30 nhập (dối với công ty trách nhiộm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp
danh)
Đãng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đổi với công ty bị tách (đối
31
với công ty trách nhiệm hừu hạn, công tv cổ phần)
29
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QT.ĐKKD.DN11

Ban hành lần 2

QT.ĐKKD.DN12

Ban hành lần 2

QT.ĐKKD.DN 13

Ban hành lần 2

QT.ĐKKD.DN14

Ban hành lần 2

OT.DKKD.DN15

Ban hành lần 2

QT.ĐKKD.DN16

Ban hành lần 2

QT.ĐKKD.DN17

Ban hành lần 2

QT.ĐKKD.DN18

Ban hành ỉần 2

QT.ĐKKD.DN19

Ban hành lần 2

QT.ĐK.KD.DN20

Ban hành lần 2

QT.ĐKKD.DN21

Ban hành lần 2

QT.ĐKKD.DN22

Ban hành lần 2

ỌT.ĐKKD.DN23

Đan hành lần 2

QT.ĐKKD.DN24

Đan hành lần 2

QT.ĐKKD.DN25

Ban hành lần 2

QT.ĐKKD.DN26

Đan hành lần 2

QT.ĐKKD.DN27

Ban hành lần 2

QT.ĐKKD.DN28

Ban hành lần 2

QT.ĐKKD.DN29

Ban hành lần 2

QT.ĐKKD.DN30

Ban hành lần 2

QT.ĐKKD.DN31

Ban hành lần 2

32 Chuyền dồi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại

QT.ĐKKD.DN32

Ban hành lần 2

QT.DKKD.DN33

Ban hành lần 2

QT.ĐKKD.DN34

Ban hành lần 2

QT.ĐKKD.DN35

Ban hành lần 2

QT.ĐKKD.DN36

Ban hành lần 2

QT.ĐKKD.DN37

Đan hành lần 2

QT.ĐKKD.DN38

Ban hành lần 2

QT.ĐKKD.DN39

Ban hành lần 2

QT.ĐKKD.DN40

Đan hành lần 2

QT.DKKD.DN41

Ban hành lần 2

42 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, vàn phòng dại diện, dịa điểm kinh doanh

QT.ĐKKD.DN42

Ban hành lần 2

43 Hiệu đính tbông tin đăng kỷ doanh nghiệp

QT.ĐKKD.DN43

Ban hành lần 2

QT.ĐKKD.DN44

Đan hành lần 2

QT.ĐKKD.DN45

Ban hành lần 2

QT.ĐKKD.DN46

Ban hành lần 2

ỌT.ĐKKD.DN47

Đan hành lần 2

QT.ĐKKD.DN48

Ban hành lần 2

QT.ĐKKD.DN49

Đan hành lần 1

QT.ĐKKD.DN50

Đan hành lần 1

QT.ĐKKD.DN51

Ban hành lần 1

ỌT.ĐKKD.DN52
QT.ĐKKD.DN53

Ban hành lần 1
Ban hành lần ỉ

33
34
35
36

37

Chuyến dối doanh nghiệp tư nhân thành công ty hợp danh, công ty ứách
nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần
Chuyên dôi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách
nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lãn
Chuyển dồi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trờ lên thành công ty
trách nhiệm hữu han một thành viên
Cấp lại Giấy chứng nhận dăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay
đổi nội dung dăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy
duói hình thức khốc
cẩp dổi Giấy chứng nhộn đăng ký kinh doanh hoặc Giẩy chứng nhận dàng ký
kinh doanh và đãng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
nhung không thay đổi nội dung dăng kÝkinh doanh vả dăng ký thuế

38 Cập nhật bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
39

Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh truóc thời hạn đã thông
báo (doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh)

40 Giải thể doanh nghiệp

41

44

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

Thông báo về việc sáp nhập công ty trong trường hợp sau sáp nhập công ty,
công ty nhận sáp nhập không thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Cấp dồi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tu (dồng thời là Giấy chứng
nhện dăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương
45
sang Giấy chứng nhận dăng ký doanh nghiệp trong tnrởng hợp không thay dổi
nội dung dăng ký kinh doanh và có thay đổi nội dung dăng ký kinh doanh
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, dăng ký hoạt động chi nhánh đổi
46 với các doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt dộng kinh
doanh chứng khoán
47 Để nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp
48 Thông báo hủy bỏ nghị quyél, quyết định giải thể doanh nghiệp
Mục 2. Công ty TNIÍH một thành viên do Nhà nước làm chủ sỏ* hữu
49
50
51
52
53

Thành lập công ty TN! 1H một thành viên do UBND cấp tinh quyết dịnh
thành lâp
Hợp nhất, sáp nhập công ty TN1111 một thành viên do UBND cấp tỉnh
quyết đinh thành ỉâD hoăc được giao quản lý
Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định
thành lâD hoăc được giao quản lý
Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH môt thành viên
Giải thê công tv TNHH một thành viên

II. LĨNH

Vực THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP XẢ HỘI

54 Chuyển đổi doanh nghiệp thành doanh nghiệp xằ hội

QT.ĐKKD.MTXH01

Đan hành lần 2

Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục liêu xã hội, môi
55
trường

QT.ĐKK.D.MTXH02

Ban hành tần 2

56 Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

QT.ĐKKD.MTXH03

Đan hành lần 2

III. LĨNH Vực THÀNH LẬP VÀ HOẠT DỘNG CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
57 Dăng ký thảnh lập liên hiệp hợp tác xã

QT.ĐKKD.75
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Đan hành lần 1

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
cùa liên hiệp hợp tác xã

QT.DKK.D.76

Ban hành lần 1

59 Đâng ký thay dổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, vân phòng đại diện, địa
60
điểm kinh doanh của liên hiêp hop tác xã
61 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia

QT.ĐK.KD.77

Ban hành lần 1

QT.ĐK.KD.78

Ban hành lần 1

QT.ĐKKD.79

Ban hành lần 1

62 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách

QT.ĐKKD.80

Ban hành lần 1

63 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất

QT.ĐKKD.81

Ban hành lần 1

64 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập

QT.ĐKKD.82

Đan hành lần 1

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận
65 dăng ký chi nhánh, văn phòng dại diện, địa diểm kinh doanh của liên
hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bj mất hoặc bị hu hỏng)

QT.ĐKKD.83

Ban hành lần ỉ

66 Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã

QT.ĐKKD.84

Ban hành lần 1

67 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xă
Thông báo vế việc góp vốn, mua cồ phần, thành lập doanh nghiệp của
68
liên hiệp hợp tác xã

QT.ĐKKD.85

Ban hành lần 1

QT.ĐKK.D.86

Ban hành lần 1

58

69

Tạm ngừng hoạt động cùa liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng
đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

QT.ĐKXD.87

Ban hành lần 1

70

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh
doanh của liên hiệp hợp tác xã

QT.ĐKKD.88

Ban hành lần 1

QT.ĐKK.D.89

Ban hành lần 1

QT.ĐKKD.ĐTTVN01

Ban hành lần 1

QT.ĐKKD.ĐTTVN02

Đan hành lần 1

ỌT.ĐKKD.ĐTTVN03

Ban hành lần 1

QT.ĐKKD.ĐTTVN04

Ban hành lần 1

Thù tục điều chỉnh dự án đầu tư ừong trường hợp dã được cấp Giấy chứng
76 nhận dăng ký dầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chù trương
dầu tư cùa ủy ban nhân dân cấp tinh

QT.ĐKKD.ĐTTVN05

Đan hành lần 1

Thủ tục điều chinh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng
77 một phần hoặc toàn bộ dự án đẩu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp
thuận chủ hương đầu tư cùa ủy ban nhân dân tinh

QT.ĐKKD.ĐTTVN06

Ban hành lần 1

Thủ tục diều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà dầu tu nhận chuyển
78 nhượng dự án dầu tư là tải sản bảo đảm đối với dự ốn thuộc thẩm quyền chấp
thuận chủ trương dầu tư cùa ùy ban nhân dân cấp tỉnh

QT.ĐKKD.ĐTIVN07

Ban hành lần 1

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án
79 dầu tư dối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương dầu tu của ủy
ban nhân dân cấp tỉnh

QT.ĐKKD.ĐTTVN08

Đan hành lần ỉ

Thù tục điều chỉnh dự án dầu tư ưong trường hợp chia, tách, họp nhất, sáp
80 nhập, chuyển dổi loại hình tồ chức kinh tế đối với dự ốn thuộc thẩm quyền
chấp thuận chù trương đầu tu của ủy ban nhân dân cấp tinh

QT.ĐKKD.ĐTTVN09

Đan hành lần 1

Thù tục diều chinh dự án dầu tư trong trường họp sử dụng quyền sữ dụng dất,
tài sản gắn liền với dất thuộc dự án đầu tư dể góp vốn vào doanh nghiệp đối
81
với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chù trương đầu tư của ủy ban nhân
dân cấp tỉnh

QT.ĐKKD.ĐTTVN 10

Đan hành lần 1

71 Cấp dổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã
IV. L ĨNH Vực ĐẰU TƯ TẠI VIỆT NAM
72 Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của ủy ban nhân dân cấp tỉnh

73

Thủ tục diều chỉnh văn bàn chấp thuận nhà đầu tư của ủy ban nhân dân cấp
tinh

74 Thủ tục chấp thuận chù trương đầu tư của ùy ban nhân dân cấp tinh

75

Thù tục điều chinh dự án đầu tu thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu
tư của ủy ban nhân dân cấp tinh
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Thù tục điều chinh dự án đầu tu trong trnờng hợp sử dụng quyền sử dụng đất,
82 tài sân gắn liền vởi đất thuộc dụ án đầu tu để họp tảc kinh doanh đối với dự án
thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trưorng đầu tu cùa ửy ban nhân dân cấp tinh

ỌT.ĐKKD.DTTVN11

Đan hành lần 1

Thù tục diều chinh dự án đầu tu theo bản án, quyết định của tỏa án, trọng tài
83 dối với dự án dầu tu dã đuợc chấp thuận chủ trương đầu lư (khoản 3 Điều 34
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

QT.ĐKKD.ĐTTVN 12

Ban hành lần 1

Thù tục diều chỉnh dự án dầu tư theo bùn án, quyết định của tòa án, trọng tài
đối với dự án dầu tu đà đưực cấp Giấy chửng nhận dăng ký dầu tư và không
thuộc diện chấp thuận chù trương dầu tư của ủy ban nhân dân cấp tinh hoặc
84
dự án dã được chấp thuận chù trương đầu tư nhưng không thuộc ưường hợp
quy định tại khoản 3 Điều 41 cùa Luật Dầu tu (Khoản 4 Điều 54 Nghị dịnh số
3 Ú2021/NĐ-CP)

QT.ĐKKD.ĐTTVN 13

Ban hành lần 1

Thù tục gia hạn thời hạn hoạt động cùa dự án đầu tư đối với du án thuộc thẩm
85 quyền chấp thuận chủ trương đầu tư cùa ủy ban nhân dân cấp tinh hoặc Sở Kế
hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận dăng ký dầu tư

QT.ĐKKD.ĐTTVN14

Ban hành lần 1

Thù tục ngừng hoạt dộng cùa dự án dầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ
86 trương đầu tư cùa ủy ban nhân dân cấp tinh hoặc Sờ Kế hoạch và Đầu tư cấp
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tu

QT.ĐKKD.ĐTTVN15

Ban hành lần 1

Thủ tục chấm dứt hoạt dộng của dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm
87 quyền chấp thuộn chủ trương đầu tư của ủy ban nhân dân cấp tinh hoặc Sở Kế
hoạch và Dầu tư cấp Giấy chứng nhận dăng ký đầu tư

QT.ĐKKD.ĐTTVN16

Đan hành lần 1

QT.ĐKKD.ĐTTVN 17

Ban hành lần 1

89 Thù tục cấp lại và hiệu dinh thông tin trên Giấy chứng nhận dâng ký dầu tư

QT.ĐKKD.ĐTTVN18

Ban hành lần 1

90 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đảng ký dầu tư

QT.ĐKKD.ĐTTVN 19

Ban hành lần 1

88

Thù tục cấp Giấy chứng nhận đảng ký dầu tư dối với dự án không thuộc diện
chấp thuận chủ trương dầu tư

91

Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tu theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, roua
phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài

QT.ĐKKD.ĐTTVN20

Ban hành lần 1

92

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà dầu tư nước ngoài trong hợp
đồng BCC

QT.ĐKKD.ĐTTVN21

Đan hành lần 1

93

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tu nước ngoài
trong hợp dồng BCC

QT.ĐKKD.ĐTTVN22

Đan hành lần ỉ

QT.ĐKKD.ĐTOI

Đan hành lần 2

QT.ĐKKD.PPP01

Ban hành lần 1

QT.ĐKKD.PPP02

Đan hành lần 1

QT.ĐKKD.PPP03

Ban hành lần 1

QT.ĐKKD.PPP04

Ban hành lần 1

99 Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

QT.ĐKKD.124

Ban hành lần 1

100 Thồng báo tăng, giàm vốn góp cùa quỹ đầu tư khời nghiệp sáng tạo

ỌT.ĐKKD.125

Ban hành lần 1

101 Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

QT.ĐKKD.126

Đan hành lần ỉ

V. LĨNH V ự c ĐÁU THẰU
94 Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đấỉ do nhà đầu lư dề xuất
VI. LỈNH V ự c ĐẢU T ư THEO PHƯƠNG THỨC ĐỚI TÁC CÔNG T ư
Thẩm định báo cổo nghiên cửu tiền khả thi, quyét định chủ trương đầu tư dự
án ppp do nhà đầu tư đề xuất
Thẩm dịnh báo cốo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án ppp do
96
nhà dầu tư đề xuất
Thầm dịnh nội dung diều chinh quyết định chù trương đầu lư, quyết dinh diều
97
chỉnh chủ trương đầu tư dự án ppp do nhà đầu tư dề xuất
Thẩm định nội dung diều chinh báo cáo nghiên cứu khà thi, quyết dịnh phê
98
duyệt điều chinh dự án ppp do nhà dầu tư đề xuất
95

VII. LĨNH V ự c HÔ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Pages

102 Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

QT.ĐKKD.127

Ban hành lần 1

103 Thông báo chuyển nhượng phần vốn góp của các nhà đầu tư

QT.ĐKK.D.128

Ban hành lần 1

104 Dề nghị hồ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn

QT.ĐKKD.129

Ban hành lần 1

105 Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thù tục thành lập doanh nghiệp

QT.ĐKKD.130

Ban hành lần 1

QT.ĐKKD.131

Ban hành lần 1

Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án được
107 hỗ trợ dầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của
Chính phủ.

QT.ĐKKD.132

Đan hành lần 1

108 Giải ngân khoản vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp

QT.ĐK.K.D.133

Đan hành lần 1

VIII. LĨNH V ự c ĐẰU T ư VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
106

Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp dầu tư vào nông nghiệp, nông
thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phú

IX. VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIẺN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VÓN VAY ưu ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC
NGOÀI VÀ VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỞC NGOÀI
109

Quyết định chủ trương dầu tư chương trình, dự án thuộc thẩm quyền
của người đứng dầu cơ quan chù quàn

QT.KTĐN.01

Ban hành lần 1

110

Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc
thẩm quyền của người dứng đầu cơ quan chủ quàn

QT.KTĐN.02

Đan hành lần 1

111

Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng
vén ODA, vốn vay ưu đài, vốn dối ứng

QT.KTĐN.03

Đan hành lần ỉ

112

Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự ốn sừ dụng vốn
ODA, vốn vay ưu đâi, vốn đối ứng hàng năm

QT.KTĐN.04

Ban hành lần 1

113

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện dự án hổ trợ kỹ thuật,
phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại

QT.KTĐN.05

Ban hành lần 1

114 Xác nhận chuyên gia

QT.KTĐN.06

Ban hành lần 1

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ là chương trình, dự
án hồ trợ kỳ thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ
115
phát triền chính thức cúa các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài
thuộc thẩm quyền quyết định của úy ban nhân dân cấp tinh

QT.KTĐN.07

Đan hành lần 1

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ là chương trình, dự
án dầu tư sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển
116
chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm
quyền quyết định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh

QT.KTĐN.08

Đan hành lần 1

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ phi dự án sử dụng
viện trợ không hoàn lại không thuộc hồ trợ phát triển chính thức của
117
các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết dịnh
cùa ủy ban nhãn dân cấp tỉnh

QT.KTĐN.09

Ban hành lần 1
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