UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA flQi CHU NGHiA VIT NAM
BINH
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc
S: 55 /QD-UBND

Ninh Blnh, ngây 14 tháng 01 nám 2021

QUYET D!NH
Ban hành Kê hoch rà soát, dánh giá thu ti1c hänh chInh nàm 2021
trên dia bàn tInh Ninh Blnh
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN TINH NINH B1NH
Can cz Lut To' chi'c chInh quyn ctja phzwi'ig ngày 19/6/2015;
Can ct'r Nghf dnh so' 63/2010/N.D-CP ngây 08/6/2010 cza Chz'nh phi ye
kiem soát thi tuc hânh chinh; Nghj dnh so' 92/201 7/ND-CP ngày 07/8/2017 cia
Chmnh pht ve viéc tha dói, ho' sung m5t sO' d'ieu cia CCC Ngh/ ctjnh lien quan den
kiêm soát thz tuc hành chmnh;
Can th Thông tu' so' 02/2017/11 VPCP ngày 30/10/2017 cta Van phdng
ChInh phi hwàng dan ye nghip vy kiêm soát thz tyc hành chInh;
Theo d nghj cva Chánh Van phOng ' ban nhán dan tinh,
QUYET DINH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt dnh nay K hoch rà soát, dánh giá thu
tuc hành chinh 11am 2021 trên dia bàn tinh Ninh Binh.
Diêu 2. Quy& djnh nay có hiu hrc thi hành k ti1r ngày k' ban hành.
JJiêu 3. Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các s, Thu tm&ng các
ban, ngành; Chü tjch UBND các huyn, thành ph; Chü tjch UBND các xã,
phithng, thj trn, Giám dc Trung tam phiic vi hành chInh cong và các ca quan,
dcm vl có lien quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh này./.,
Noi nhân:
-NhuDiéu3;
- Van phông Chinh phü;
- LãIIh dao UBND tinh;
- Lãnh d?o Van phOng UBND tinh;
-Luu: VT, VP2,VP11.
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U BAN NHAN DAN CONG HOA xA 1191 CHU NGHiA VIT NAM
TINH NINH BINH
Dc 1p - Tr do - Hanh phuic

KE HOACH
Rà soát, dánh giá thu tiic hành chInh nàrn 2021 trên dja bàn tinh Ninh BInh
(Ban hành kern theo Quyêt djnh so
/QD-UBND ngày /01/2021
cza C/ni tich UBND tinh Ninh Blnh)

I. MUC IMCH, YEU CAU
1. Muc dIch
Rà soát, dánh giá mt s thu tiic, nhóm TTHC thuc thm quyn giãi quyt
cüa các cp chInh quyn trên dja bàn tinh, kjp thai phát hin và d xut, kin
nghj Ca quan Nhà nuó'c Co thm quyn süa di, b sung, thay th, bãi bO hoc
hüy bô nhfi'ng quy djnh v TTHC không cn thi&, không phü hcip, không báo
dam tinh d6ng b, nth'm rà, phüc tap, mâu thun, chng chéo, không quy djnh rO
Ca quail, dcm vj thtrc hin, thai gian giái quyt, s 1uçing h so', cách thüc thrc
hin gay khó khàn, can tth trong qua trInh giái quy& cong vic di vi t chüc,
cá nhân, gop phtn cái each hành chInh, cai thiên môi trtthng kinh doanh, nâng
cao näng 1irc cnh tranh cüa tinh.
2. Yêu câu
- Vic rà soát, dánh giá phãi dixçc thirc hin dimg phuang pháp, dung quy
trInh rà soát, dánh giá TTHC theo quy djnh tai Thông ttr s 02/2017/TT-VPCP
ngày 3 1/10/2017 cüa B trithng, Chu nhim Van phông ChinE phü hithng dn
v nghip vii kim soát thu tiic hành chInh;
- Kt qua rà soát cüa các co' quail, dan vj phâi có nhmg kin nghj cii th&
thit thirc di vâi quy djnh TTHC và xác djnh rO van bàn quy phm pháp 1ut
cn sua di, b sung, thay th ho.c bãi bO.
II. CACH THIC RA SOAT, DANH GIA
Birc 1: Các si, ban, ngành can cir danh miic TTHC dir kin rà soát trong
nãm 2021 theo phii 1iic kern theo k hoach nay d tin hành thirc hin vic rà
soát, dánh giá.
Biróc 2: DanE giá v s cn thi&, tInh hç'p 1, tInh hçip pháp, s1,r phü hçp cüa
timg thu tuc hành chInh theo huàng dn tai Thông tu' s6 02/201 7/TT-VPCP ngày
3 1/10/2017 cüa Van phông ChInh phü hrn'rng dn v nghip vi kiêm soát thu tiic
hành chinE
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Btmc 3: Kim tra, xem xét và tng hcp k& qua râ soát, dánh giá.
- Trén Co sâ k& qua rà soát, các co quan, don vj tin hành kim tra, tp hçTp
kt qua, gm: Bang tng hcip kt qua rà soát; phucmg an don gián hoá thu tiic
hành chInh, các kin nghj, sang kin cãi cách thu tiic hành chinh gi:ii v Van
phông UBND tinh (gz'i bang van ban và ga'i file mm v dja chi: tthcninh
binhgmail.com) d tng hgp, xem xét trInh các B chü quán và UBND tinh
phê duyt.
- Sau khi nhn dixçc kt qua rà soát tir các co' quan, don vj, Van phOng
UBND tinh tin hành kim tra, xác nhn cht hxçmg các biu mu dánh giá, ban
tng hcp kt qua cüa các don v. Tnnmg hçp biu mu, ban tng hcip chua dt
yeu cu, Van phông UBND tinh có trách nhim gui trá 'aj và yêu cu co' quan,
don vj b sung thông tin hoc chinh sira cho dn khi dat yêu cu v cht lucmg.
Trrnmg hçrp Co quan, don vi duoc yêu cu không thçrc hin, Van phông UBND
tinh báo cáo các B chU quán vâ Chu tjch UBND tinh d chi dao giái quyt.
Btr(rc 4: Nghiên cñ'u, phân tich kt qua rà soát và xay dirng phuong an don
gián hóa thu t11c hành chInh
- Van phông UBND tinh tik hành Mng hç'p, nghiên c1ru, phân tjch kt qua
rà soát cüa the co quan, don vj; huy dng sir tham gia kin ciia các ben lien
quan, các Doanh nghip, th chüc, cá nhân v phuong an cãi cách thu tiic hành
chInh d& vi các thu tiic hành chInh Co phm vi tác dng lan.
- Trên co' sâ kt qua nghiên ciru, phân tIch, can cü vào kt qua thrc hin
don giàn hóa cüa CáC B chü quán, Van phOng UBND tinE xây drng Quyêt dnh
va Phuong an don gián hóa thu ttc hành chInh (trong a'ó nêu rö nhI'èng nçi dung
thuc tham quyen cia UBND tinh và nhicng ni dung dâ thcçic co quan Co thá'm
quyen & Trung u'o'ng xem xét quyeAt djnh,) trInh Chu tjch UBND tinh k' ban hành
và gcri v Cuc kim soát thu tic hành chInh thuc Van phông ChInh phu dê tong
h, báo cáo Thu tró'ng ChinE phu.
III. NQI DUNG, THOI GIAN THçC HIN VA DI KILN KET QUA
RA SOAT, DANH GIA
1. Ni dung rà soát, dánh giá thu tic hành chInh
Rà soát các quy djnh, thu tiic hnh chmnh con hiu lc thi hãnh, thuc thrn
quyn giãi quyt cua các Sâ, ban, ngânh, UBNID Cp huyn, UBND cap xã dang
duqc thtrc hin trên dja bàn tinh, tp trung rà soát cac thu ttic hành chinh có phát
sinh h so; kp thai trin khai các van bàn cüa tinh, cua Trung uong nhrn rut ngn
thai gian trin khai thirc hin các quy djnE mói v cái cách thu tic hânh chInE,
giám thai gian giãi quyt cac thu tiic hành chinE (chi tiêt tqiphy lyc kern theo).
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2. Thô'i gian thrc hin
- Các S, ban, ngành tin hành rà soát các thu tçic hành chinh thuc thm
quyn giãi quyt dã duçic 1ira ch9n, tng hcip và güi kt qua thirc hin v Van
phông UBND tinh trong thi gian quy dnh.
- UBND các huyn, thành ph6; UBND các xã, phumg, thj trn thc hin rà
soát các TTHC dà duo'c hra ch9n, tng hçp và güi kt qua ye Van phông UBND
tinh truác ngày 30/8/2021(UBND cp huyn hiró'ng dan và tong hp két qua cta
UBND cap xä,).
- Van phông UBND tinh tin hành tng hçp, nghiên cüu, phân tIch kt qua
rà soát cüa các Co quan, thm v; thirc hin vic rà soát dc lip, thm djith, tng
hop kt qua, trInh các B chü quãn và UBND tinh theo quy djnh. Tong hop
chung kt qua thiic hin trên dja bàn tinh, báo cáo Van phông ChInh phü tnró'c
30/9/2021.
3. Dir kiên kt qua rà soát, dánh giá TTHC
a) Di véd các so', ban, ngành
- Din biu mu rà soát, dánh giá TTHC v sir cn thit, tInh hop 1, tInh
hop pháp. . .và thirc hin vic tInh toán chi phi tuân thu trixo'c và sau khi rà soát,
dánh giá TTHC.
- Dr tháo quyt dnh kern phuo'ng an don giàn hóa TTHC theo quy djnh ti
Thông tu' so 02/2017/TT-VPCP ngày 3 1/10/2017 cña Van phông ChInh phü.
Di vâi ni dung nay các so', ban, ngành cüa tinh ngoài thirc hin nhim vi duçc
giao, trong tnthng hop nhn duçc báo cáo cua UBND cp huyn v nhtmg d
xut kin nghj khó khàn, vuO'ng mc lien quan dn ngành (ni dung d xut,
kiên ngh dung) phãi có trách nhirn ghi nhn và kt hop dua vào vic trinh
thông qua phuong an dcm giãn hóa TTHC cüa ngành di vo'i nhim vi duçic
giao theo quy djnh (tnrO'ng hcip không ghi nhn phãi có van bàn phán hi cho
UBND cp huyn biet).
- Dcm giãn hóa các mu don, mu to' khai di vo'i các TTHC thirc hin qua
dch vi cong tnrc tuyn theo huo'ng don gián, d thçrc hin, thun 1ci nht cho cá
nhân, të chüc khi thrc hin.
- Rà soát d thrc hin cong b, cOng khai danh rniic TTHC theo quy dnh
tai ba cp chInh quyn trên dja bàn tinh (bao grn: cp tinh, huyn, xä), xây
dimg quy trinh giài quyM h so, TTHC theo rnO hmnh mt cira tp trung ti
Trung tarn Hành chInh cOng tinh.
b) D& vo'i UBND cp huyn
- Din biu mu rà soát, dánh giá TTHC v sir cn thit, tinh hop l, tInh
hop pháp. . .và thirc hin vic tinh toán chi phi tuân thi truó'c và sau khi rà soát,
dánh giá TTHC.
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- Du thâo quyt djnh kern phucrng an dan gián hôa TTHC theo quy djnh ti
Thông tir s 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 cüa Van phông ChInh phü
hoc báo cáo kt qua rà soát kát qua xác djnh rö 3 ni dung: (1) Khó khàn,
vuó'ng mc v v.n d gI, ni dung khó khän là gI; (2) phucrng an kin nghj giài
quyt khó khãn, vrnng mac do; (3) Phái sira di Diu, Khoãn cüa Van bàn
QPPL nào d thrc hin duçic phirong an kin nghj cña dja phuang và gui v Van
phOng UBND tinh, gui các s& chuyên mon cp tinh trrc tip quán 1 d kt hcrp
dua ni dung nêu trên vao vic rà soát, dánh giá TTHC cüa ca quan cp tinh,
trInh Chü tch UBND tinh thông qua phuang an dan giãn hóa di vâi tüng
ngành trong näm 2021 (Nu d xut, kin nghj cüa UBND cp huyn duçc các
s& chuyën mon ghi nhn và trInh Chü tjch UBND tinh thông qua phuang an dan
gián hóa TTHC thI ni dung nay së duçic ghi nhn dim cho UBND cp huyn
trong vic xác djnh chi s CCHC nàm 2021; trurng hçip báo cáo không dt yêu
cu; ph.n nai nhn cüa báo cáo trên không g111 cho co' quan chuyên mon cp
trên, gui chm so vâi quy djnh thI UBND cp huyn së không duc ghi nhn
dirn khi xác djnh chi s CCHC 11am 2021 di vi ni dung nay).
V. TRACH NHIM TRIEN KIIAI THI)C HIN
1. Thu tru*ng các co quan, don vj có trách nhim
- Chi dio th chüc phân cong di ngU cong chirc, viên chüc thuc quyên
quán l thirc hin các n1iim vi dã dirçc phê duyt kern theo Quyt dnh nay.
Trtnmg hc'p trong nàm 2021, Thu tithng ChInh phü hoc các B, ngành Trung
iIcYng yêu cu rà soát them các TTHC chuyên ngânh hoc trong tarn ma chira
ducic phê duyt trong k hoach nay thI các Ca quan, dan vj phái thijc hin rà soát
theo quy dnh.
- To chüc thrc hin K hoach theo các nhim viii dã duqc phân công; hoàn
thành vic rà soát TTHC theo dung thai gian quy djnh.
- Phân cong can b, cong chuc thirc hin rà soát và phi hgp vó'i Van
phông UBND tinh xu lr, tng hçip kM qua rà soát cüa don v, dja phuang; bào
dam các diu kin cn thiM d phiic vi cong tác rà soát TTHC cüa don vj, dja
phuang.
- Chu tjch UBND các huyn, thành ph chju trách nhim chi do các
phông, ban chuyên mOn và UBND các xã, phumg, th trn thirc hin vic rà
soát, dánh giá; kiêm tra chat luçmg rã soát cüa UBND xã, phung, thj trn, tp
h dy dü các biu rnu; bàn tng hp kM qua rà soát; phuong an don giân hoá
thu tic hành chInh gui kM qua v Van phông UBND tinh theo quy dlnh.
2. Van phông UBND tinh
- Hithng dn cách thuc rà soát, kim tra, don dc vic trin khai thirc hin
K hoach dM vó'i các s, ban, ngành tinh, UBND các huyn, thânh phô.
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- Phân tjch, kiêm tra két qua rà soát cüa các dan vj, dja phucmg, thng hçip
trinh UBND tinh báo cáo Thu ttrâng ChInh phü, Van phông ChInh phü kt qua
rà soát và thizc hiên x1r 1 các quy dinh, thu tiic hành chjnh thuc thâm quyên; to
churc rà soát dOc lap, tham vn ' kin (nu c.n).
- Tong hcp, dánh giá và báo cáo UBND tinh khen thu&ng nhü'ng tp the, cá
nhân thirc hiên t& cong tác kim soát TTHC näm 2021 (trong do cO cong tác râ
soát TTHC). fMng thñ, kin nghj UBND tinh nhc nhi, phê birth dOi vái nhüng
tap th, cá nhan không thixc hién, thuc hiên mang tInh hInh thuc, thrc hin chum
so vth tin do k hoach rà soát TTHC dã dê ra.
Trên day là K hoach rà soát, dánh giá thU tic hành chInh nãm 2021 trén
dia bàn tinh Ninh BInh, Ui ban nhân dan tinh yeu cu các co quail, dan vj
nghiêm tue trin khai thirc hin, dam bão dUng thai gian theo quy dnh./.

Phi luc
Nhiêm vu rà soát, dánh giá thñ tiic hành chInh các sô, ban, ngành; UBND cap huyn trên dja bàn tinh Ninh BInh
(Ban hành kern theo Quyêt ct/nh so /QD-UBND ngây /01/2021 cla Chá tjch UBND tinh Ninh Blnh)
I. NHIEM VU RA SOAT, DANH GIA CUA CAC S, BAN, NGANH
Cir quan thirc hin rà soát
TT

Tên/Nhóm thu tue hành chInh
Chü trI

I

SOKEHOACHVADAUTU

1

Linh vrc thành lIp và ho,t d3ng cüa doanh nghip

Phôi ho

Thai gian
thu'c hiên rà soát
Bt dâu

Hoàn thành

01/02/2021

15/9/202 1

1.1 Däng k thành 1p cong ty TNHH rnt thành viên
1.2 Dàng kr thành 1p cong ty TNHH hai thành viên tr len
1.3 Däng k thânh 1p cong ty c phn
14

Dàng k thay di nguii dti din theo pháp lut cüa cong ty
trách nhim hun han, cong ty cô phân

Dàng k' thay di v6n diu 1, thay di tr 1 vn gop (dM
vi cong ty TNHH, cong ty cô phn, cong ty hp danh)
Dàng k thay di chü s hun cong ti trãch nhim htru hn
rnt thành viên dOi vi tni&ng hçp chü s hun cOng ty
1.6
chuyên nhuçmg toàn b vn diêu 1 cho mt cá nhân hoc
môt t chüc
Thông báo b sung, thay di ngành, ngh kinh doanh (di
1.7 vôi doanh nghip tu nhân, cOng ty TNHH, cong ty c phn,
cOng ty hçp danh)
1.5

1.8 Thông báo thay di ni dung däng k thug

S KHDT

Van phông
UBND tinh; các
don vj lien quan
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Co quan thuc hien ra soat
TT

Tên/Nhóm thu tuc hành chInh

II

SO TA! NGUYEN VA MOI TRU'ONG

1

Linh vrc tài nguyen nzthc
CAp giAy phép khai thác, sr dyng nuOc duOi dAt di vói
cong trInh có luu hxçmg duâi 3000 rn3/ngày dêm

CAp giAy phép khai thác, sir dicing nrn9c mt cho san xuAt
nông nghip, nuôi trOng thüy san vói hxu luçing duâi 2
m3/giây; phát din vii cong suât lap may du'âi 2.000kw;
1.2 cho các miic dIch khác vri hxu liiçing duói 50.000m3/ngày
dêm; cap giây phép khai thác, sü dvng nithc biên cho rniic
dIch sAn xuât, kinh doanh, djch vii vi hru lucing duOi
100.000m3/ngày dêm

Thô'igian
thuc hiçn ra soat

Chü trI

Phôi hQ'p

BAt du

Hoàn thành

Sâ TNMT

VAn phông
UBND tinh; các
don v lien quan

01/02/202 1

15/9/202 1

S TNMT

Van phong
UBND tinh; các
don vj lien quan

01/02/2021

15/9/202 1

CAp giAy phép xA nuóc thAi vào ngun mthc vi hru luqng
dithi 30.000rn3/ngAy dêm dôi vyi hoat dng nuôi trOng
13
thüy sAn; vâi liru lucmg dui 3.000rn3/ngày dêm dôi vci
các hott dng khác
2

Linh vrc dat dcii

Thu t1ic dAng k vA cAp GiAy chiIrng nhn quyn sr dçing
2.1 dat, quyên s hü'u nhà vA tài sAn khác gAn lien vOi dat lan
du
22

Thu tue dAng k thay di tài sAn gAn 1in vi dat vào GiAy
chirng nhn dA cap
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Co' quan thu'c hien ra soat
TT

Ten/Nhorn thu tuc hanh chtnh

Thôi gian
thu'c hien ra soat

Chü trl

Phôi hQp

Bat dãu

Hoàn thành

Sâ TNMT

Van phong
UBND tinh; các
dan v lien quan

01/02/2021

15/9/2021

Thu tiic dàng k bin dOns quyn s'cr dung dt, quyên sâ
h'üu tãi san gàn lien vâi dat trong cac trtthng hçip chuyên
nh'txçng, cho thuê, cho thuê 1a, thra kê, ttng cho, gop von
bang quyên sir diing dat, quyên sâ hiru tài san gän lien vói
23
• dat; chuyên quyên sir dçing dat, quyên s hfru tài san gän
lien vOi dat cüa vçi hoc chong thành cüa chung vçi và
chông; tang them din tIch do nhn chuyên nhucmg, th'ira
kê, tang cho quyên si:r diring dat dä cO Giây chüng nhn
Thu tçic ban hoc gop vn bang tài san gn lin vâi dAt thuê
24
• cüa Nha nuâc theo hlnh thüc thuê dat trá tiên hang nàm
Thu tiic däng k bin dng quyn sir ding dAt, quyn s&
hü'u tài san gàn lien vâi dat trong các truO'ng hçp giãi quyêt
tranh chap, khieu nti, to cáo ye dat dai; xr l' nçi hçip dông
the chap, gop von; kê biên, dâu giá quyen su diing dat, tài
san gän lien vâi dat dê thi hành an; chia, tách, hçip nhât, sap
25
• nhp to chuc; thOa thun hçip nhât hoc phân chia quyên sir
diving dat, tài san gall lien vâi dat cila hO gia dInh, cüa vçi và
chong, cUa nhóm ngii si'r d%ing dat; dàng kbiên dng dOi
vâi trumg hç'p hO gia dInh, cá nhan dua quyên si diing dat
vào doanh nghip
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Co quan thuc hien ra soat
TT

Ten/Nhom thu tuc hanh chinh

Thô'igian
thtrc hien ra soat

Chü trI

Phôi hop

Bt du

Hoàn thành

Si TNMT

Vànphông
UBND tinh; các
don v lien quan

01/02/2021

15/9/2021

Thu tuc dàng k' bin dông v sü diing dat, tài san gàn lien
vâi dat do thay dôi thông tin ye ngiri dugc cap Giây chüng
nhn (dôi ten hoäc giây t pháp nhân, giây t nhân than, da
2.6 chi); giám din tIch thüa dat do st lâ tir nhien; thay dôi ye
hin chê quyen sü diing dat; thay dôi ye nghia vi.i tài chinh;
thay dôi ye tài san gän lien vth dat so vôi ni dung dã dàng
k, cap Giây chüng nhn
2.7 Thu tue tách thi'ra hoãc hap thi:ra dat
•
Thu tic cap doi Giay chung nhin quyen sir diing dat, quyen
2.8
sa huu nha a va tai san khac gan lien voi dat
2.9 Thu ttc cung cp dit lieu dt dai
Thu tVc giao dt, cho thuê dt không thông qua hInh thuc
dâu giá quyên s1r diing dat dôi vi d? an phài trInh Ca quan
nhà nuc có thâm quyên xét duyt hoc phãi cap giây
2.10 chüng nhn dâu tu ma ngui xin giao dat, thuê dat là to
chüc, ca s ton giáo, ngithi Vit Nam dnh cu a nuâc
ngoài, doanh nghip có von dâu tu nuOc ngoài, to chuc
nuóc ngoài có chüc nàng ngoti giao

11

TT

-'
Ten/Nhom thu tue hanh chinh

Co quan thirc hien ra soat

Thb'igian
thtrc hien ra soat

Chii trI

Phi hçrp

Bt dâu

Hoàn thành

SO' TNMT

Van phông
UBND tinh; các
dOTi vi, lien quan

01/02/2021

15/9/2021

Van phong
UBND tinh; các
Cp sua di, b sung Giy phép san xut rixçlu cong nghip Cong Thuo'ng do'n vi lien quan
12
(quy mô duO'i 3 triu lIt/näm)

01/02/2021

15/9/202 1

Thu tiic giao dt, cho thuê dt không thông qua hinh thrc
dâu giá quyên sü diing dat dôi vyi dir an không phãi trInh
co' quan nhà nithc có thârn quyên xét duyt; dr an không
phãi cap giây chüng nhtn dâu tu; tnrô'ng hçip không phãi
2 11
1p dr an dâu tu xay dirng cong trInh ma ngui xin giao
dat, thuê dat là to chüe, co' sO' ton giáo, nguO'i Vit Nam
djnh cu a nuâc ngoài, doanh nghip có vOn dâu tu nuO'c
ngoài, tO chüc nuóc ngoài có chiuic näng ngoi giao
Thu tuc chuyn muc dIch si:r dyng cth phãi duc phép
2.12 quan có th.m quyn di vâi M chiurc, nguO'i Vit Nam djnh
cu O' nuO'c ngoài, doanh nghip cO von dâu tu' nuâc ngoài
Thu tue thu hi dt do chm diuit vic sO' diing dat theo pháp
lut, tir nguyen trâ 'a dat dôi vó'i truO'ng hçip thu hôi dat cüa
2.13 to chO'c, co' sO' ton giáo, t chüc nuO'c ngoài có chiuic näng
ngoi giao, nguO'i Viêt Nam djnh cu O' nuO'c ngoài, doanh
nghip có von dâu tu' nmuic ngoài
III SO CONG THUNG
1
1.1

Ll'nh vrc liru thông hang hoá trong nithc
Cp Giy phép san xut ruçm cOng nghip (quy mO duO'i 3
triêu lIt/näm)

12
Co quan thtrc hin rà soát
TT

Tên/Nhóm thu tuc hành chInh
Chü trI

Phi h9p

Thèi gian
thuc hiên rà soát
Bt &Iu

bàn thành

01/02/202 1

15/9/202 1

01/02/2021

15/9/2020

Cp lti Giy phép san xut ruu cong nghip (quy mô duói
13
• 3 triêu lIt/nàrn)
Cp Giy phép ban buôn ru?u trên dja bàn tinh, thãnh ph
Van phông
trrc thuc trung uang
S
UBND tinh; các
Cp si:ra di, bi sung Giy phép ban buôn rucru trên dia bàn Cong Thuang dcm vi lien quan
1 • tinh, thành ph trirc thuc trung i.wng
Cp 1a Giy phép ban buôn ruçu trên dja bàn tinh, thành
16
• phô trirc thuc trung uo'ng
IV SO GIAO THÔNG YiN TA!
14

1

Linli vrc dithng b3
Cp phép thi cOng xay dirng cOng trInh thit yêu trong
1.1 phm vi bão v kt câu ha tang giao thông thrông b cüa
quôc l dang khai thác
Cap Giy phép lint hành xe qua tài tr9ng, xe qua khô giói
1.2 han, xe bánh xich, xe vn chuyn hang siêu truô'ng, siêu
trong trên diRing b
1.3 Cp Giy phép kinh doanh vn tài btng xe ô to
1.4 Dàng k' khai thác
Cp phü hiu xe o tO kinh doanh vn tài (kinh doanh vtn tãi
hành khách: bang xe ô to theo tuyên c djnh, bang xe bu't
theo tuyn c djnh, bng xe taxi, xe hop dng; kinh doanh
15
vtn tái hang bOa: bang cong-ten-no, xc ô to dâu kéo kéo ro
rnoóc hoc so mi ro rnoóc, xe 0 tO tãi kinh doanh van tãi
hang hóa thông thithng và xe taxi tãi)

s& Giao
thông vn tái

Van phông
UBND tinh; các
dcm v lien quan

13
Co' quan thrc hin rà soát
TT

2

Tên/Nhóm thu tuc hành chInh

Thô'i gian
thuc hiên rà soát

Chu trI

Phôi hQp

Bat dâu

1-bàn thành

Sâ Giao
thông vn tAi

VAn phOng
UBND tinh; các
don vj lien quan

01/02/202 1

15/9/2020

Sà KHCN

Van phông
UBND tinh; các
dan vi lien quan

01/02/2021

15/8/2020

Linh vy'c dwô'ng thuj n3i dja

2.1 Cp giy phép hoat dng bn thüy ni dja
2.2 Cp 1i giy phép hoit dng bn thüy ni dja
Dàng k phiwng tin 1n du d& vri phucrng tin chua khai
23
• thác trên thrOng thüy ni da
DAng kr phucrng tin 1n du di vi phuo'ng tin dang khai
24
• thác trên ththng thüy ni dja
DAng k 1i phixang tin trong trrnmg hçip chuyên tr Ca
2.5 quan dAng k khác sang CG quan dAng k phucmg tin thüy
ni dja
DAng k 1ui phirong tin trong trithng hçrp phuang tin thay
26
• di ten, tInh nAng k' thut
v

SOKHOAHOCVACONGNGH

1

Linh vrc tiêu chuân do lzth'ng chit lwing

1.1

Thu tuc dAng k' cong b hçp chun dra trên kt quA chi'rng
nhn h chun cUa to chüc chrng nhn

Thu tuc dAng k' cOng b hçip chun dira trén két quA
1.2
dánh giá cia t chrc, cá nhân sAn xut, kinh doanh

14
Co quan thirc hin rã soát
TT

Tên/Nhóm thu tuc hành chInh

Thb'i gian
thtrc hiên rà soãt

Chu trI

Phôi h9p

Bat du

bàn thành

Sâ KHCN

Van phông
UBND tinh; các
dan vi lien quan

01/02/202 1

15/8/2020

Thu tuc dAng k cong b hcip quy di vói các san phm,
hang hôa san xut trong rnrâc, djch vii, qua trinh, môi
13
tru?ng duoc quãn 1 bâi các quy chun k' thut quôc gia
do B Khoa h9c và Cong ngh ban hành
Thu tuc däng k cong b hçp quy di vOi các san phm,
hang hóa nhQp khu, dch vT, qua trInh, rnôi tnthng duc
1.4
quãn 1 b&i cac quy chuân k thut quôc gia do B Khoa
h9c và Cong ngh ban hành
1.5 Thu tiic cong b sr ding dâu djnh lucmg
Phé duyt k hotch üng phó sir c bi'rc xa và hat nhân cap
1.6 co s0 (dôi vi cong vic s'r dicing thit bj X-quang chân
doán trong y t)
1.7

Thu tiic diu chinh ni dung bàn cOng b sü diing du dlnh
luvng

1.8

Thu tuc thay di, b sung phm vi, linh vc dánh giá sir
phü hcip duçc chi djnh

1.9

Thu tuc kim tra nhà nuc vt cht lugng san phrn, hang
hóa nhóm 2 nhp khu

1.10

Thu tic cp 'a Quyt djnh chi djnh t chüc dánh gia sir phu
hcip

15
Co quan thtrc hien ra soat
TT

Ten/Nhom thu tic hanh chinh

Thèigian
thuc hien ra soat

Chü trI

Phôi hQp

Bt du

Hoàn thãnh

Si Tài chInh

Van phông
UBND tinh; các
dcm vj lien quan

01/02/2021

15/8/2020

Si VHTT

Van phOng
UBND tinh; các
dcm vj lien quan

01/02/2021

15/8/2020

VI SO TA! CHfNH
1

Linh v(rc Quán 1j cong san

Quy& dnh mua sm tái san cong phc vi hot dng cüa c
1.1 quail, tO chc, dcrn v trong tnthng hçp khong thành ltp dir
an dâu tii.
1.2 Quyt dinh thanh 1 tài san cong.
1.3 Thanh toán chi phi có lien quan den vic xü l' tài san cong.
1.4 Muaquynhóadan
1.4 Mua hóa dn lé

vii SO VAN HOA vA THE THAO
1

Linh vwc van hóa

1.1 Däng k di vat, c vat, bâo vt quc gia
12

Xác nhn dü diu kin dixçc cp giy phép hoat dng bão
tang ilgoài cong ia

1.3 Cp giy phép hot dng báo tang ngoài cOng lap
1.4 Cap chüng chi hành nghê tu bô di tIch
1.5 Cp giy chi'rng nh.n dü diu kin hành ngh tu b di tIch

16
Co quan thyc hin rà soát
TT

Tên/Nhóm thu tuc hành chInh

Thai gian
thtrc hiên rà soát

Phôi hop

Bt du

Hoàn thành

VHTT

Van phông
UBND tinh; các
don vi lien quan

01/02/2021

15/8/2020

Si Du lich

Van phông
UBND tinh; các
don vj lien quan

01/02/2021

15/8/2020

Chü trI
1.6 Cp giy phép trin lam m' thut
2

Linh vrc tIi dyc th thao

Thu tic cp Giy chirng nhn dü diu kin kinh doanh hot
21
• dng th thao dôi vOi mon Yoga
Thu tiic cp Giy chüng nhtn dU diu kin kinh hot dng
22
• th thao dôi vói mOn Boi, Lan
Thu tiic cp Giy chüng nhtn du diu kin kinh doanh hoat
23
dng th thao dOi vi mOn Khiêu vU th thao
ThU tic cp Giy chUng nhan du diu kin kinh doanh hoat
24
• dng th thao dOi vâi mOn Th dçic thm m'
VIII SO DU L!CH
1

Linh vwc ifi hành

1.1 ThU tic cp giy phép kinh doanh djch vi lU hành ni dja
1.2 ThU tiic cp the hithng dn viên du 1ch quc tê
1.3 ThU tue cp the huóng dn viên du ljch ni dja
1.4 ThU tic cp 1ii the hithng dn viên du ljch
Thu tue cp di the huo'ng dn viên du 1ch quc th, the
15
• huâng dn viên du Uch ni dja

17
Co' quan thirc hin rà soát
TT

Tên/Nhóm thu tuc hành chInh

Thai gian
thtrc hiên rà soát

Chü trI

Phi hQp

Bat &Iu

bàn thành

S Du Uch

Van phông
UBND tinh; các
dan v lien quan

01/02/202 1

15/8/2020

S Thông tin
và Truyén
thông

Van phông
UBND tinb; các
dan vj lien quan

01/02/2021

15/7/2020

Thu tyc cp Giy chu'ng nhn khóa cp nht kin thirc cho
1.6 huóngdn viên du ljch nôi dja và hithng dn viên du ljch
quôc tê
2 Linh vu'c hru trá
Thu tuc côngnhân htng ca sâ hru trü du ljch: htng 1 sao, 2
2.1 sao, 3 sao dôi vói khách san, biêt thu du lich, can ho du
ljch, tàu thüy luu trü du 1ch
IX S1 THÔNG TIN VA TRUYEN THÔNG
1

Linh virc Xut ban, in và phát hành

1.1 Cp giy phép xut bàn tài 1iu không kinh doanh
1.2 Cp giy phép boat dng in xutt bàn phm
1.3 Cp 1ai gi.y phép hot dng in xut bàn phm
1.4

Thu tuc cp giy phép nhp khu xut bàn phm không
kinh doanh

1.5

Ctp gity xác nhn dãng k hoat dng phát hành xut bàn
phâm

1.6 mu tiic cp giy phép hoat dng in
2

Linh vrc Bin, chInh

18
Co' quan thçc hin rà soát
TT

Tên/Nhóm thu tuc hành chInh

2.1 Cp van ban xác nhn thông báo hoat dng bu'u chInh
X

S()TUPHAP

1

Liii!, v(rcljljch twpliáp

Thu tic cp Phiu L ljch tu pháp cho cong dan Vit Nam,
1.1
ngui nuOc ngoài dang cu trü ti Vit Nam
Lunh vrc cong cliáiig
Däng k' tham dir kim tra kt qua tap sir hành ngh cong
2.1
chiirng
Thay di nôi dung däng k' hoat dng cüa Van phông cOng
2.2
chüng
2.3 Däng k tp sir hành ngh cong chüng

Thàigian
thuc hiên rà soát

Chü trI

Phôi hoV

Bat du

bàn thành

Sâ Thông tin
và Truyên
thông

Van phông
UBND tinh; các
don vj lien quan

01/02/2021

15/7/2020

Sâ Tu pháp

Van phOng
UBND tinh; các
don vj lien quan

01/02/202 1

15/7/2020

SO Tix pháp

Van phông
UBND tinh; các
don vi lien quan

01/02/2021

15/7/2020

Sâ Tu pháp

Van phông
UBND tinh; các
don vj lien quan

01/02/202 1

15/7/2020

2

3

Linh vrc trY giáp pháp 1j

3.1 Thu ttc yêu cu trçi giüp pháp l'
xi

1

so GIAO

DUC VA DAO TiO

Lunh vrc giáo dic và dào t,o

19
Co quan thic hin rà soát
TT

Tên/Nhóm thu tuc hành chInh

Ctp giy phép, gia hin giy phép t chIrc hoat dng dy
1.1 them, hoc them có ni dung thuôc chmmg trmnh trung hpc
ph thông
Diu chinh, b sung giy chmg nhn dàng k' kinh doanh
1.2
dichvutuvnduhoc

Thôi gian
thtrc hin rà soát

Chü trI

Phi h9p

Bt du

Hoàn thành

Giáo dvc
và Dào tao

Van phông
UBND tinh; các
dan vj lien quan

01/02/202 1

15/7/2020

Giáo dc
và Dào tao

Van phông
UBND tinh; các
dan vi lien quan

01/02/2021

15/7/2020

S Giáo diic
và Dào tao

Van phông
UBND tinh; cac
dan vj lien quan

0 1/02/2021

15/7/2020

Sâ Y t

Van phông
UBND tinh; các
dan vj lien quan

01/02/202 1

15/7/2020

1.3 D nghj duçc kinh doanh djch vi tu vn du hpc
1.4

Cp phép hot dng giáo diic k nàng sng và hot dng
giáo diic ngoài gi chInh khóa

1.5

Xác nhn hot dng giáo diic k näng s6ng và hot dng
giáo diic ngoài gi chInh khóa

2

Linh vrc van btng chá'ng chi

2.1 Ctp bàn sao van bang, chfrng chi tr s gc
XII SOYTE
1

Linh vrc khárn chfra bnh
Cp b sung phm vi hoat dng chuyen mon trong chüng
chi hành nghê thuc thrn quyên cüa Sâ Y të

Cp thay di phim vi hott dng chuyên mOn trong chirng
1.2 chi hành ngh khárn bnh, chiia bnh thuc thm quyn cüa
SYt

20
Co quan thiic hin rà soát
TT

Tên/Nhóm thu tuc hành chInh

ThM gian
thuc hiên rà soát

Chü trI

Phôi hop

Bat &iu

Hoàn thành

Sâ Y t

Van phông
UBND tinh; các
din vj lien quan

01/02/202 1

15/7/2020

S Xây dirng

Van phông
UBND tinh; các

01/02/2021

15/6/202 1

Cp diu chinh ching chi hành ngh khám bnh, cha bnh
1.3 trong trix&ng hçip d nghj d nghj thay di h9 Va ten, ngày
tháng nAm sinh thuc thârn quyên cüa Sâ Y t
Cp 1i chimg chi hãnh ngh khám bnh, chüa bnh di vci
ngui Vit Nam bj mt hoc hu hong chüng chi hành ngh
1.4 hoc bj thu hi chirng chi hành ngh theo quy djnh ti diem
a, b Khoán 1 Diu 29 Luât khám bnh, chEia bnh thuc
thtm quyn cüa Sâ Y tê.
Cp 'a chirng chi hành ngh khárn bnh, ch&a bnh di vth
ngthi Vit Nam b! thu hôi chüng chi hânh nghê theo quy
15
djnh tai dim c, d, d, e vâ g Khoán 1 Diu 29 Lut khám
bnh, chüa bnh thuc thm quyn cüa S Y t.
1.6

Cp 1n du chüng chi hành ngh khám bnh, cha bnh di
vi nguOi Vit Nam thuc thâm quyn cüa S Y t.

Xiii SO XAY DUNG
1
1.1

Linhvrcxâydirng
Thrn djnh dr án1dr an diu chinh hotc thm djnh thiM k
c sà/thit kê cy sâ diu chinh

21
Co quan thyc hin rà soát
TT

Tên/Nhóm thu tue hành chInh

Thèi gian
thu'c hiên rà soát
BAt du

bàn thành

Van phông
So Xây dirng UBND tinh; các
dn vi lien quan

01/02/2021

15/6/2021

ThAm djnh nhirn vi, nhim vii diu chinh Quy hoach chi ti&
2.1 cüa dir an dAu iii xay dirng cong trinh theo hlnh thüc kinh
Van phông
doanh thuOc thAm quyên phê duyt cüa UBND cAp tinh
SO Xây dirng UBND tinh; các
ThAm djnh d an, d an diu chinh quy hoach chi ti& cüa
dan v lien quan
2.2 dir an du tu xay d'rng cOng trInh theo hlnh thirc kinh
doanh thuc thAm quyn phê duyt cüa UBND cAp tinh

01/02/2021

15/6/2021

Chü trI
ThAm dinh Báo cáo kinh t - k thuât/Báo cáo kinh t - k
thuât diu chinh; thiM k bàn ye thi công, dir toán xây
1.2
drng/thi& k bàn ye thi công, dir toán xây dirng diu chinh
(truô'ng hçp thit k mt buó'c)
1.3

Phôi hop
dofl v lien quan

ThArn dinh thit k, di,r toán xây dirng/ thiM k, dir toán xây
dixng diu chinh

CAp giAy phép xây drng (giAy phép xây dirng mdi, giAy
phép sira chia, cài tao, giây phép di di cong trInh) dôi vth
cOng trmnh cAp I, II; cong trInh ton giáo; cong trinh di tIch
1.4 lich sir - van hóa, tuçlng dài, tranh hoành tráng duçic xp
hang; cong trinh trên các tuyen, tnic duing phô chInh trong
do thj; cong trmnh thuc dir an có vn du tix trirc tip nuOc
ngoài
Dàng tãi thông tin näng lirc ct'ia t chOc (chi áp dirng cho th
1.5 chüc không thuc di tuçYng cAp chirng chi näng lrc hoat
dng xay dirng)
2 Linh vrc quy hoçich kiiLn trác

22
Co quan thiic hin rà soát
TT

Tên/Nhóm thu tuc hành chInh

Bat du

Hoàn thành

Van phông
S Xây dirng UBND tinh; các
dcm vi lien quan

01/02/2021

15/6/2021

Van phông
Sâ Xây dirng UBND tinh; các
don vj lien quan

01/02/2021

15/6/202 1

01/02/2021

15/6/2021

Chü trI
3

Thri gian
thtrc hiên rà soát

Phôi hop

Linh vrc kinh doanh bt d5ng san

3.1 Cp mi chüng chi hành ngh rnôi giri bt dng san
32

Cp 1ti (cp di) chrng chi hành ngh rnôi gii bt dng
san do bet han (hoc gân ht)
Chuyn nhucmg toàn bt hoc mt phn dci an bt dng san
do UBND cap tinh, cp huyn quyêt dnh vic du ti.x

4
4

Linhvwcnhàö
Thông báo nhà hInh thành trong tuong lai dii diu kin
du9'c ban, thuê rnua

4.2 Cho thuê, thuê mua nhà a xã hi thuc sâ hfru nhà rnthc
Thm djnh giá ban, thuê mua, thuê nba xã hi duçc dâu
4.3 tu xay dirng theo dir an bang ngun vn ngoài ngân sách
nhà rnthc trên phm vi dja bàn tinh.
XIV SO LAO BONG — THIYflNG BINH VA XA HQI
1
1.1

Linh vrc ngwô'i co cong
Huâng mai tang phi, tr? cp mt 1tn khi ngithi có cong vai
cách mng tir trân

Giài quyM trg cp tin tut hang tháng cho than nhan khi
1.2
nguai có cong vó'i cách mng tir trtn
1.3 Giãi quyt ch d di vai than nhân 1it si

Sâ Lao dng
- Thuong
binh và Xã
hôi

Vänphông
UBND tinh; các
don vj lien quan

23
Co quan th%rc hin rà soát
TT

Tên/Nhóm thu tuc hãnh chInh
Chü trI

Ph6i h9p

S Lao dng
- Thuong
binh và Xã
hôi

Van phông
UBND tinh; các
don v lien quan

Thô'i gian
thtrc hiên rà soát
Bt du

bàn thành

01/02/2021

15/6/2021

01/02/2021

15/6/2021

Giái quyt ch d tn cp d& vâi vg hoàc chng 1it Si di
lay chông hoc vç khác
Giãi quy& hung ch d uu dãi nguô'i hot dng kháng
1.5
chiên bj nhim chat dc hóa h9c
Giâi quyt hiing ch d uu däi di vri con dé ngui ho?tt
1.6
dng kháng chiên bj nhiêrn chit dc hóa h9c
Giái quy& ch d nguô'i hoat dng kháng chin giãi phóng
1.7
dan tc, bão v t quc và lam nghia vi quc t
1.4

1.8 Sira di thông tin cá nhân trong h so ngithi có cong
1.9 Di chuyn h so ngui có cong vri cách mng
1.10 Giái quy& ch d u'u dãi di vâi
1.11

m Vit Nam anh hung

Giám dinh lai thuong tt do vt thuorng cii tái phát và diu
chinh ch d

1.12 B sung tInh hInh than nhân trong h so1it Si
XV SJ NO! VU
1
1.2

Linh vrc thi dua k/i en thwáng
Thu tiic tang thuâng Bng khen ciia Chii tjch UBND tinh
theo dt hoc chuyên d

N

Van phông
UBND tinh; các

24
Co quan thu'c hien ra soat
TT

Ten/Nhorn thu tuc hanh chrnh

BAt du

Hoàn thành

S Ni vi

Van phông
UBND tinh; các
dan vj lien quan

01/02/2021

15/6/2021

Sâ Nông
nghip và
PTNT

Van phông
UBND tinh; các
dan vj lien quan

01/02/2021

15/6/2021

Si Nông

Van phông
UBND tinh; các
dan vj lien quan

01/02/2021

1 5/6/202 1

Chü trI
1.3 Tang

Thôi gian
thu'c hien ra soat

Phôi hop
dan vj 1in quan

thi dua cüa UBND tinh

1.4 Thu tic t.ng danh hiu Tp th lao dng xuAt sac
1.5 Chin s5 thi dua cAp tinh
2

Linh vyc van thir và lu'u trfr

2.1 Thu tuc cap ban sao vã chñ'ng th.xc lu'u trü'
XVI S( NONG NGHIP VA PH AT TRIEN NONG THON
1

Linh vrc trng tr9t

CAp Quyt djnh, hiic hi Quyt dnh cong nhan cay du
1.1 dông, vithn cay dâu dông, cay cong nghip, cay an qua lâu
nàm nhân giông bang phuang pháp vO tInh.
2

Linh vuc Bão v thyc vit

2.1 Xác nhan ni dung quãng cáo phân bón
2.2 CAp lai GiAy chüng nhân dñ diu kiên buôn ban phân bón
2.3 CAp GiAy chüng nhn di diu kin buOn ban phân bón

nghip và
PTNT

25
Co quan thic hin rà soát
TT

Tên/Nhóm thu tuc hành chInh

2.4

ThU tuc C.p giy chiirng nhan dü diu kin buôn ban thu&
bãovêthucvât

2.5

ThU mc Cp 1i giy chirng nhan dU diu kin buôn ban
thuc bão ye thuc vat

2.6

ThU tic Cp giy xác nhan ni dung quãng cáo thu6c bão
v thirc vat (thuc thm quyn giãi quyêt cUa cp tinh)

Thôi gian
thirc hiên rà soát

Chü trI

Phôi hçp

Bt du

Hoàn thành

SU Nông
nghip và
PTNT

Van phông
UBND tinh; các
don v lien quan

15/01/2021

15/6/2021

2.7 ThU tiic Ctp giy phép van chuyn thu& bão v thrc vat
3

Linh vrc Lam nghp

Dãng k ma s cor s nuoi, trng các loài dng vat rl'rng,
3.1 thirc vat rUng nguy cp, qu, hiêm Nhóm II và dng vat,
thçrc vat hoang dã nguy cap thuc Phii hic II, III CITES
ThU tiic Phê duyt, diu chinh, thit k di,r toán cong trInh
3.2 1am sinh (d& vó'i cOng trInh lam sinh thuc dir an do ChU
tjch UBND cp tinh quy& djnh du
ThU mc Thtm dinh, phê duyt phucing an trng rUng thay
th din tIch rUng chuyn sang miic dich khác
ThU mc Np tin trng rUng thay th v Qu Báo v và
Phát trin rUng cp tinh
3.5 Xác nhan ngun g& g tmc khi xut khu

26
Co quan thiic hin rà soát
TT

Tên/Nhóm thu tic hành chInh

Bat du

bàn thành

Van phông
Ban Quân 1)1
UBND tinh; các
KCN
dan vi lien quan

15/01/2021

15/6/202 1

Van phông
UBND tinh; các
dan vj lien quan

15/01/202 1

15/6/202 1

Chü trI
3.6
XV'

2

Phôi hop

Thu ttic Quyt dnh chü tnrnng chuyn miic dIch sir diing
rt'rng sang miic dIch khác
Ban Quán I các khu cong nghip
Cp Giy chüng nhn däng k du tu d6i vii dir an không
thuc din quyêt djnh chü trucmg du tix
Cp giy chüng nhn däng k' du tu di vôi di.r an thuc
din quyët djnh chü truo'ng dâu tu

1

Thèi gian
thuc hiên rà soát

Diu chinh ten du an du tu, ten và dja chi nhà du tu trong
Giy chi'rng nhn däng kr du tu
Diu chinh du an du tu trong truông hcp chia, tách, hcip
nht, sap nhp, chuyn di loai hinh t chirc kinh t
Quyt djnh chü trnang dtu tu cüa Ban quãn l' các Urn
cong nghip

Ban Quàn 'Y
KCN

Diu chinh quy& dnh chU truong du tu cüa Ban quail 1'
cac ichu cOng nghip

6

II. NHIM VU RA SOAT, DANH GIA CUA UBND CAC HUYN, THANH PHO
Co quan thiic hin rà soát
TT

Tên/Nhóm thu tuc hành chInh
Chü trI

Phôi hçrp

Thôi gian thi'c hin rà
soát
BAt dâu

Hoàn
thành

27
Co quan thtrc hien ra soat
TT

1

Ten/Nhom thu tuc hanh chinh
Chu tn

Phoi hop

Bat dau

Hoàn
thanh

UBND
cap huyçn

i ucm Vi
hen quan

01/02/2021

30/8/202 1

UBND
cap huyçn

Các don vi
. quan .
lien

01/02/202 1

30/8/202 1

Linh vrc Nôiig nghip và Phát triEn nông thôn

Thrn dnh, phê duyt quy trinh vn hành di vâi cong
1.1 trInh thüy igi do UBND cap tinh phân cap (UBND huyn
phê duyt)
Thâm djnh, phê duyt, diêu chinh và cong bô cong khai
1.2 quy trInh vn hành ho chüa nuâc thuc thm quyn cüa
UBND huyn
Thm djnh, phê duyt d duo'ng, kt qua kim djnh an
1.3 toàn dip, ho chira thüy igi thuc thâm quyên cüa UBND
huyn
ThAm djnh, phê duyt phuung an 11ng phó thiên tai cho
cOng trmnh, vüng han du dp trong qua trInh thi cOng
14
thuc thâm quyên cüa UBND huyn (trên dja bàn ti:r 02
xã tth lên /
Thâm dnh, phë duyt phixong an img phó vth tInh huông
1.5 khân cap thuc thâm quyên cüa UBND huyn (trên da
bàn tr 02 xA tr len).
1.6 Xác nhan bang ké lam san
1.7 Phê duyt kê hoach khuyn nOng dja phuong
2

Thô'i gian thtrc hiên rà
soat

Linh vrc Thông tin Va Truyên thông

28
Co quan thu'c hien ra soat
TT

2.1
3
31

3.2
4
4
5
5.1

Tên/Nhom thu tue hanh chinh

CAp giAy chüng nhn dii diu kin hot dng dirn cung
cap dch vii tro chrn then tu cong c9ng

Chü trI

Phi hop

BAt du

UBND
cap huyçn

Các thrn v
lien quan

01/02/202 1

30/8/2021

JBND
cap huyçn

Ci daiT1
lien quan

01/02/2021

30/8/202 1

UBND
cap huyçn

Cac dcm Vi
lien quan

01/02/202 1

30/8/2021

UBND
cap huyçn

Các don vi
lien quan

01/02/2021

30/8/2021

Linh vy'c xây drng
ThArn dinh nhirn vi, nhim vii diu chinh quy hoich chi
tiêt cüa dir an du tu xay dirng cong trInh theo hInh thüc
kinh doanh thuc thâm quyên phé duyt cüa UBND cap
huyn
Tham dnh do an, do an dieu chinh quy hoch chi tiet cua
di,r an dâu tir xay drng cong trInh theo hlnh thác kinh
doanh thuc thâm quyën phê duyt cüa UBND cap huyn
Linh vrc giao thông vçin tái
Däng ky phucng tiên lan dau dOi vcxi phrnmg tiën chua
khai thac tren throng thuy ni da
Linh vc Tài chInh
Quyt djnh mua sAm tài san cong phic vi hott dng cüa
co quan, to chüc, don vj trong tmng hcip khOng phái 1p
thành dir an dâu

5.2

Quyet djnh diêu chuyên tài san cOng

5.3

Quyt dnh ban tâi san cOng

6

Thôi gian thLrc hiên rà
soat

Linh vrc Twpháp

29
Co quan thrc hin rà soát
TT

Tên/Nhóm thu tuc hãnh chInh

Thirc hin ho trçi khi boa giãi viên gp tai nan hoc rüi ro
6.1 ãnh hu'âng dn süc khOe, tInh mng trong khi thirc hin
hoat dng hOa giái
7

Dàng k thành 1p h kinh doanh

7.2

Dàng k' thay di ni dung däng k' h kinh doanh

7.3

Tim ngrng hoat dng ht kinh doanh

7.4

ChAm düt hoat dng h kinh doanh

7.5

CAp 1a GiAy chüng nhtn dãng k' h kinh doanh

8.1

Chü trI

Phi hop

BAt dliu

Hoãn
thành

UBND
cAp huyn

Các don vi lien
quan

01/02/2021

30/8/202 1

UBND
cAp huyn

Các don vi
lien quan

01/02/2021

30/8/202 1

UBND
cAp huyn

Các don vj
lien quan

01/02/202 1

30/8/2021

Linh vtrc K4 hoach và Dâu tu'

7.1

8

Thô'i gian thirc hin rà
soát

Linh vrc Yté
CAp GiAy chirng nhn co s dü diu kin an toân thuc
phâm dôi vOi co sâ san xuAt thirc phAm và co' s& kinh
doanh dich vu an uông thuc thAm quyên quãn 1 cüa Sâ
.
(Tuyen huyçn chi cqp Giy chz'rng nhqn d dieu kiçn dái
vói các cci s& kinh doanh dich vy an uóng)

