UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

Số: 1727

/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 04 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực
thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều
lệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức ch�nh quy�n đ�a phương ng�y 19/6/2015;
Căn cứ các Ngh� đ�nh của Ch�nh phủ: Số 63/2010/NĐ-CP ng�y 08/6/2010 v�
kiểm soát thủ tục h�nh ch�nh; số 92/2017/NĐ-CP ng�y 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung
một số đi�u của các ngh� đ�nh liên quan đến kiểm soát thủ tục h�nh ch�nh;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ng�y 31/10/2017 của Văn phòng Ch�nh
phủ hướng dẫn v� nghiệp vụ kiểm soát thủ tục h�nh ch�nh;
Căn cứ Quyết đ�nh số 1330/QĐ-BKHĐT ng�y 26/7/2022 của Bộ Kế hoạch
v� Đầu tư công bố thủ tục h�nh ch�nh sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực th�nh lập
v� sắp xếp lại doanh nghiệp do Nh� nước nắm giữ 100% vốn đi�u lệ thuộc phạm
vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch v� Đầu tư;
Theo đ� ngh� của Giám đốc Sở Kế hoạch v� Đầu tư tại Tờ trình số
48/TTr-SKHĐT ngày 02/8/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 05 (năm) thủ tục
hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh
nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình (có Phụ lục kèm theo). Nội dung chi tiết
các thủ tục hành chính này thực hiện theo Quyết định số 1330/QĐ-BKHĐT
ngày 26/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Điều 2. Giao Sở kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có
liên quan cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, xây dựng,
ban hành quy trình nội bộ, quy trình chi tiết các thủ tục hành chính tại Điều 1
Quyết định này, thời gian chậm nhất là 15 ngày 04
kể từ ngày Quyết định này có
hiệu lực thi hành; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực
hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ Văn phòng UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh (file điện tử);
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Lưu: VT, NCKS.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lại Văn Hoàn

Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ
SẮP XẾP LẠI DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI BÌNH
(Ban h�nh kèm theo Quyết đ�nh số 1727 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Chủ t�ch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

STT

1

2

Tên thủ tục hành chính
Thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100%
vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập
Mã TTHC: 2.000529.000.00.00.H54
Thủ tục số 1, mục I.3, Phụ lục kèm theo Quyết đ�nh số
3589/QĐ-UBND ng�y 28/11/2019 của Chủ t�ch Ủy ban
nhân dân tỉnh Thái Bình
Hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp do Nhà nước nắm
giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu
(Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập hoặc
được giao quản lý
Mã TTHC: 2.001061.000.00.00.H54
Thủ tục số 2, mục I.3, Phụ lục kèm theo Quyết đ�nh số
3589/QĐ-UBND ng�y 28/11/2019 của Chủ t�ch Ủy ban
nhân dân tỉnh Thái Bình

Thời hạn
giải quyết

30 ngày làm
việc

18 ngày làm
việc

Địa điểm
thực hiện

Bộ phận tiếp nhận
hồ sơ và trả kết
quả của Sở Kế
hoạch và Đầu tư
tại Trung tâm
Phục vụ hành
chính công tỉnh

Phí, lệ phí
(nếu có)

Phí: 0 Đồng
(Không có)

Cách thức
thực hiện

- Thông qua
hệ thống tiếp
nhận văn bản
điện tử eoffice
- Trực tiếp

Phí: 0 Đồng
(Không có)

Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà
nước đầu tư vào sản xuất, kinh
doanh tại doanh nghiệp năm
2014

- Qua dịch vụ
- Nghị định số 23/2022/NĐ-CP
bưu chính

STT

3

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Chia, tách doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100%
vốn điều lệ do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
do cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân cấp
30 ngày làm
tỉnh) quyết định thành lập hoặc được giao quản lý
Mã TTHC: 2.001025.000.00.00.H54
việc
Thủ tục số 3, mục I.3, Phụ lục kèm theo Quyết đ�nh số
3589/QĐ-UBND ng�y 28/11/2019 của Chủ t�ch Ủy ban
nhân dân tỉnh Thái Bình

Phí, lệ phí
(nếu có)

Cách thức
thực hiện

Căn cứ pháp lý

Phí: 0 Đồng
(Không có)

- Luật Doanh nghiệp năm 2020.

4

5

Tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh
tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn
điều lệ (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định
2 ngày làm
thành lập hoặc giao quản lý)
Mã TTHC: 1.002395.000.00.00.H54
việc
Thủ tục số 4, mục I.3, Phụ lục kèm theo Quyết đ�nh số
3589/QĐ-UBND ng�y 28/11/2019 của Chủ t�ch Ủy ban
nhân dân tỉnh Thái Bình
Giải thể doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100%
18 ngày làm
vốn điều lệ (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định
việc
thành lập hoặc giao quản lý)
Mã TTHC: 2.001021.000.00.00.H54
Thủ tục số 5, mục I.3, Phụ lục kèm theo Quyết đ�nh số
3589/QĐ-UBND ng�y 28/11/2019 của Chủ t�ch Ủy ban
nhân dân tỉnh Thái Bình

Bộ phận tiếp nhận
hồ sơ và trả kết
quả của Sở Kế
hoạch và Đầu tư
tại Trung tâm
Phục vụ hành
chính công tỉnh

Phí: 0 Đồng
(Không có)

- Thông qua
hệ thống tiếp
nhận văn bản
điện tử eoffice
- Trực tiếp

Phí: 0 Đồng
(Không có)

- Nghị định số 23/2022/NĐ-CP .
- Nghị định số 01/2021/NĐCP ngày 04 tháng 01 năm 2021
của Chính phủ về đăng ký doanh
nghiệp.
- Thông tư số 01/2021/TTBKHĐT ngày 16 tháng 03 năm
2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư hướng dẫn về đăng ký doanh
nghiệp.

- Qua dịch vụ - Luật Doanh nghiệp năm 2020.
bưu chính
- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà
nước đầu tư vào sản xuất, kinh
doanh tại doanh nghiệp năm
2014
- Nghị định số 23/2022/NĐ-CP .

