ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Số: 2961 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa-

n Tàu, ngày 29 tháng 09 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính m i ban hành, sửa đổi, bổ
sung, bãi bỏ trong l nh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp và
l nh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền
giải quyết của S
ế hoạch và Đ u t tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phươn n ày 19 thán 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sun một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phươn n ày 22 thán 11 năm 2019;
Căn cứ N hị định số 63/2010/NĐ-CP n ày 08 thán 6 năm 2010 của
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; N hị định số 48/2013/NĐ-CP ngày
14 thán 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sun một số điều của các n hị
định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; N hị định số 92/2017/NĐ-CP
n ày 07 thán 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sun một số điều của
các N hị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thôn tư số 02/2017/TT- PCP n ày 31 thán 10 năm 2017 của
Bộ trưởn , Chủ nhiệm ăn phòn Chính phủ hướn dẫn về n hiệp vụ kiểm
soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT n ày 30/6/2021 của Bộ trưởn Bộ
Kế hoạch và Đầu tư về việc côn bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi,
bổ sun , thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy côn khai tron lĩnh thành lập và hoạt
độn của doanh n hiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năn quản lý của Bộ
Kế hoạch và Đầu tư;
Theo đề n hị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại T tr nh số
28/TTr-SKHĐT n ày 25 thán 8 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục th tục hành ch nh
m i ban hành 02 th tục; sửa đổi, bổ sung 49 th tục; bãi bỏ 20 th tục trong
nh vực thành ập và hoạt động c a doanh nghiệp và nh vực thành ập và hoạt
động c a doanh nghiệp xã hội thuộc th m quy n gi i quyết c a S
ế hoạch và
Đầu tư t nh à Rịa – V ng Tàu (đã được công bố tại Quyết định số 2719/QĐUBND n ày 15 thán 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh V việc
công bố Danh mục th tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong nh vực thành lập
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và hoạt động c a doanh nghiệp thuộc th m quy n gi i quyết c a S Kế hoạch và
Đầu tư t nh Bà Rịa-V ng Tàu đính k m Danh mục thủ tục hành chính).
ội dung chi tiết th tục hành ch nh được ban hành kèm theo Quyết định
số 885/QĐ- HĐT ngày 30/6/2021 c a ộ trư ng ộ ế hoạch và Đầu tư v
việc công bố th tục hành ch nh m i ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi
bỏ, h y bỏ, h y công khai trong nh thành ập và hoạt động c a doanh nghiệp,
hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng qu n ý c a ộ ế hoạch và Đầu tư .
iao i m đốc S
ế hoạch và Đầu tư chịu tr ch nhiệm v h nh thức, nội
dung công khai th tục hành ch nh theo đ ng quy định đối v i th tục hành
ch nh thuộc th m quy n tiếp nhận, gi i quyết c a đơn vị m nh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu ực thi hành kể từ ngày ký.
Quyết định và Danh mục kèm theo được đăng t i trên Cổng thông tin điện
tử t nh à Rịa - V ng Tàu, địa ch http://www.baria-vungtau.gov.vn.
Điều 3. iao S
ế hoạch và Đầu tư ch tr , phối hợp v i Văn ph ng y
ban nh n d n t nh và cơ quan có iên quan căn cứ c c th tục hành ch nh công
bố tại Quyết định này rà so t, x y dựng quy tr nh nội bộ gi i quyết th tục hành
ch nh tr nh Ch tịch y ban nh n d n t nh phê duyệt.
Căn cứ Quyết định phê duyệt quy tr nh nội bộ, S ế hoạch và Đầu tư ch
tr , phối hợp v i S Thông tin và Truy n thông x y dựng quy tr nh điện tử gi i
quyết th tục hành ch nh trên phần m m c a Hệ thống thông tin một cửa điện tử
c a t nh.
Điều 4. Chánh Văn ph ng y ban nh n d n t nh, i m đốc S
ế hoạch
và Đầu tư; Th trư ng c c S , ban, ngành thuộc y ban nh n d n t nh và c c tổ
chức, c nh n có iên quan chịu tr ch nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- hư Đi u 4;
- ộ HĐT (b/c);
- Cục STTHC-Văn ph ng Ch nh ph (b/c);
- TTr.T nh y, TTr HĐ D t nh (b/c);
- S ội vụ, S Thông tin và Truy n thông;
-U
TTQ V t nh;
- Báo BR-VT; Đài PTTH t nh;
- Trung tâm Công báo - Tin học t nh;
- Trung t m Phục vụ hành ch nh công t nh;
- Lưu: VT, C7.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tr n Văn Tuấn

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC THÀNH
LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP VÀ LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH
NGHIỆP XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số ..….../QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)
I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH:
Mã số
STT
TTHC

Tên thủ
tục hành
chính

Thời hạn giải
quyết

Địa điểm
thực hiện

Cách thức thực
hiện

Phí, lệ
phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1 1.010010 Đề
nghị
dừng thực
hiện thủ tục
đăng
ký
doanh
nghiệp

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ
hành
chính công
Sáng từ 07 giờ tỉnh Bà Rịa
Vũng
30 đến 12 giờ 00 và chiều từ Tàu.
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.
* Thời hạn giải
quyết:
- Trong thời hạn
03 (ba) ngày
làm việc, kể từ
khi nhận đủ hồ

Hồ sơ được nộp 50.000 - Luật Doanh
theo một trong đồng/lần, nghiệp
số
các phương thức nộp tại 59/2020/QH14
sau đây:
thời điểm năm 2020;
- Nộp hồ sơ đăng nộp hồ sơ - Nghị định số
ký doanh nghiệp nếu đăng 01/2021/NĐ-CP
trực tiếp tại ký trực về đăng ký doanh
Trung tâm Phục tiếp
nghiệp;
(Thông
vụ hành chính
số - Thông tư số
công tỉnh Bà Rịa tư
47/2019/ 47/2019/TT-BTC
- Vũng Tàu.
về quy định mức
TT- Nộp hồ sơ đăng BTC).
thu, chế độ thu
ký doanh nghiệp
nộp, quản lý và
Miễn
lệ
qua dịch vụ bưu
sử dụng cung cấp
phí
đối
chính.
thông tin doanh
với
nghiệp, lệ phí
- Người đại diện trường
theo
pháp hợp đăng đăng ký doanh
nghiệp;
luật/Người đại

Những nội dung còn
lại của TTHC thực
hiện theo Quyết định
số 885/QĐ-BKHĐT
ngày 30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch và Đầu
tư về việc công bố thủ
tục hành chính mới
ban hành, sửa đổi, bổ
sung, thay thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy công khai
trong lĩnh thành lập
và hoạt động của
doanh nghiệp, hộ kinh
doanh thuộc phạm vi
chức năng quản lý
của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư.
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2 1.010023 Thông báo
hủy bỏ nghị
quyết,
quyết định
giải
thể
doanh
nghiệp

sơ hợp lệ.

diện theo ủy ký
qua
quyền nộp hồ sơ mạng
đăng ký doanh điện tử.
nghiệp qua mạng
điện tử theo quy
trình trên Cổng
thông tin quốc
gia về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dangkyki
nhdoanh.gov.vn,
dịch vụ công
mức độ 4).

- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT
về
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ
hành
chính công
Sáng từ 07 giờ tỉnh Bà Rịa
30 đến 12 giờ - Vũng Tàu
00 và chiều từ
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.

Hồ sơ được nộp
theo một trong
các phương thức
sau đây:

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
năm 2020;

* Thời hạn giải
quyết:

- Nộp hồ sơ đăng
ký doanh nghiệp
qua dịch vụ bưu
chính.

- Trong thời hạn
03 (ba) ngày
làm việc, kể từ
khi nhận đủ hồ

- Nộp hồ sơ đăng
ký doanh nghiệp
trực tiếp tại
Trung tâm Phục
vụ hành chính
công tỉnh Bà Rịa
- Vũng Tàu.

- Người đại diện
theo
pháp

Lệ
phí
đăng ký
doanh
nghiệp:
50.000
đồng/lần
(Thông tư
số
47/2019/
TT-BTC).

- Nghị định số
01/2021/NĐ-CP
về đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
47/2019/TT-BTC
về quy định mức
thu, chế độ thu
nộp, quản lý và
sử dụng cung cấp
thông tin doanh
nghiệp, lệ phí
đăng ký doanh

Những nội dung còn
lại của TTHC thực
hiện theo Quyết định
số 885/QĐ-BKHĐT
ngày 30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch và Đầu
tư về việc công bố thủ
tục hành chính mới
ban hành, sửa đổi, bổ
sung, thay thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy công khai
trong lĩnh thành lập
và hoạt động của
doanh nghiệp, hộ kinh
doanh thuộc phạm vi
chức năng quản lý
của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư.
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sơ hợp lệ.

luật/Người đại
diện theo ủy
quyền nộp hồ sơ
đăng ký doanh
nghiệp qua mạng
điện tử theo quy
trình trên Cổng
thông tin quốc
gia về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dangkyki
nhdoanh.gov.vn
dịch vụ công
mức độ 4).).

nghiệp;
- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT
về
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỒ SUNG
Mã số
STT TTHC

Tên thủ
tục hành
chính cũ

Tên thủ
Thời hạn giải
tục hành
quyết
chính mới

Địa điểm
thực hiện

Cách thức
thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp
lý

Ghi chú

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1

2.001610

Đăng ký
thành lập
doanh
nghiệp tư
nhân

Đăng ký * Thời gian
thành lập tiếp nhận và
doanh
giao trả kết
nghiệp tư quả:
nhân
Sáng từ 07 giờ
30 đến 12 giờ
00 và chiều từ
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
công tỉnh
Bà Rịa Vũng Tàu.

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
ký
- Nộp hồ sơ đăng
tiếp
đăng
ký trực
(Thông tư
doanh
nghiệp trực số

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
- Nghị định số Bộ Kế hoạch
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các ngày làm
việc trong tuần.
* Thời hạn
giải quyết:
- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
dịch vụ bưu
chính.
- Người đại
diện
theo
pháp
luật/Người
đại diện theo
ủy quyền nộp
hồ sơ đăng ký
doanh nghiệp
qua
mạng
điện tử theo
quy trình trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh nghiệp
(https://dangk
ykinhdoanh.g
ov.vn).

47/2019/T
T-BTC).
- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng ký qua
mạng điện
tử, đăng ký
thành
lập
trên cơ sở
chuyển đổi
từ hộ kinh
doanh
(Thông tư
số
47/2019/TT
-BTC).

01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp (Nghị
định
số
01/2021/NĐCP);
- Thông tư số
47/2019/TTBTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính
quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông
tin
doanh
nghiệp, lệ phí
đăng ký doanh
nghiệp (Thông
tư
số
47/2019/TTBTC);
- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch

và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của Bộ
Kế hoạch và
Đầu tư.

5

và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp (Thông
tư
số
01/2021/TTBKHĐT).
2

2.001583 Đăng
ký
thành lập
công
ty
TNHH một
thành viên

Đăng ký
thành lập
công ty
TNHH một
thành viên

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
Sáng từ 07 giờ công tỉnh
30 đến 12 giờ Bà Rịa 00 và chiều từ Vũng Tàu.
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.
* Thời hạn
giải quyết:
- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ - Miễn lệ
hành chính phí đối với
công tỉnh Bà trường hợp
Rịa - Vũng đăng ký qua
Tàu.
mạng điện
- Nộp hồ sơ tử, đăng ký
đăng
ký thành lập
trên cơ sở
doanh
nghiệp qua chuyển đổi
dịch vụ bưu từ hộ kinh
doanh
chính.
(Thông tư

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);
- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
47/2019/TTBTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính
quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và

Những
nội
dung còn lại
của TTHC thực
hiện theo Quyết
định
số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ, hủy
bỏ, hủy công
khai trong lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
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3 2.001199 Đăng
ký
thành lập
công
ty
TNHH hai
thành viên
trở lên

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

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
Sáng từ 07 giờ công tỉnh
30 đến 12 giờ Bà Rịa 00 và chiều từ Vũng Tàu.
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.
* Thời hạn

- Người đại
số
sử dụng phí
diện theo
47/2019/TT cung cấp thông
pháp
-BTC).
tin
doanh
luật/Người
nghiệp, lệ phí
đại diện theo
đăng ký doanh
ủy quyền nộp
nghiệp;
hồ sơ đăng ký
- Thông tư số
doanh nghiệp
01/2021/TTqua mạng
BKHĐT ngày
điện tử theo
16/03/2021 của
quy trình trên
Bộ Kế hoạch
Cổng thông
và Đầu tư
tin quốc gia
hướng dẫn về
về đăng ký
đăng ký doanh
doanh nghiệp
nghiệp.
(https://dangk
ykinhdoanh.g
ov.vn).

chức năng quản
lý của Bộ Kế
hoạch và Đầu
tư.

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ - Miễn lệ
hành chính phí đối với

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);
- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
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giải quyết:
- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

công tỉnh Bà trường hợp đăng ký doanh
Rịa - Vũng đăng
ký nghiệp;
Tàu.
qua mạng - Thông tư số
tử, 47/2019/TT- Nộp hồ sơ điện
ký BTC
đăng
ký đăng
ngày
thành
lập
doanh
05/8/2019 của
trên
cơ
sở
nghiệp qua
Bộ Tài chính
chuyển
đổi
dịch vụ bưu
quy định mức
từ
hộ
kinh
chính.
thu, chế độ thu,
doanh
- Người đại (Thông tư nộp, quản lý và
sử dụng phí
diện
theo số
cung cấp thông
pháp
47/2019/T tin
doanh
luật/Người
T-BTC).
nghiệp, lệ phí
đại diện theo
đăng ký doanh
ủy
quyền
nghiệp;
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.
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4

2.002043

Đăng ký
Đăng ký
thành lập
thành lập
công ty cổ
công ty cổ
phần
phần

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
công tỉnh
Bà Rịa Sáng từ 07 giờ Vũng Tàu.
30 đến 12 giờ
00 và chiều từ
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:

* Thời hạn
giải quyết:

- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.

- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
dịch vụ bưu
chính.
- Người đại
diện
theo
pháp
luật/Người
đại diện theo
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).
- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng
điện
tử,
đăng
ký
thành lập
trên cơ sở
chuyển đổi
từ hộ kinh
doanh
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC về
quy định
mức thu,
chế độ thu,
nộp, quản

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);
- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
47/2019/TTBTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính
quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông
tin
doanh
nghiệp, lệ phí
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.
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5

2.002042 Đăng ký
thành lập
công ty
hợp danh

Đăng ký
thành lập
công ty
hợp danh

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
Sáng từ 07 giờ công tỉnh
30 đến 12 giờ Bà Rịa 00 và chiều từ Vũng Tàu.
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.
* Thời hạn
giải quyết:
- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,

doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

lý và sử
dụng phí
cung cấp
thông tin
doanh
nghiệp, lệ
phí đăng
ký doanh
nghiệp).

01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);

- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.

- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;

- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng - Thông tư số
tử, 47/2019/TT- Nộp hồ sơ điện
đăng
ký

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
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kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

đăng
ký thành lập
doanh
trên cơ sở
nghiệp qua chuyển đổi
dịch vụ bưu từ hộ kinh
chính.
doanh
- Người đại (Thông tư
diện
theo số
47/2019/T
pháp
T-BTC).
luật/Người
đại diện theo
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

BTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính
quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông
tin
doanh
nghiệp, lệ phí
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.
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6

2.002041

Đăng ký
thay đổi
địa chỉ trụ
sở chính
của doanh
nghiệp (đối
với doanh
nghiệp tư
nhân, công
ty TNHH,
công ty cổ
phần, công
ty hợp
danh)

Đăng ký
thay đổi
địa chỉ trụ
sở chính
của doanh
nghiệp (đối
với doanh
nghiệp tư
nhân, công
ty TNHH,
công ty cổ
phần, công
ty hợp
danh)

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
Sáng từ 07 giờ công tỉnh
30 đến 12 giờ Bà Rịa 00 và chiều từ Vũng Tàu.
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.
* Thời hạn
giải quyết:
- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
dịch vụ bưu
chính.
- Người đại
diện
theo
pháp
luật/Người
đại diện theo
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).
- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng
điện
tử,
đăng
ký
thành lập
trên cơ sở
chuyển đổi
từ hộ kinh
doanh
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);
- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
47/2019/TTBTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính
quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông
tin
doanh
nghiệp, lệ phí
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.
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doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).
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1.005169 Đăng ký
đổi tên
doanh
nghiệp (đối
với doanh
nghiệp tư
nhân, công
ty TNHH,
công ty cổ
phần, công
ty hợp
danh)

Đăng ký
đổi tên
doanh
nghiệp (đối
với doanh
nghiệp tư
nhân, công
ty TNHH,
công ty cổ
phần, công
ty hợp
danh)

01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
Sáng từ 07 giờ công tỉnh
30 đến 12 giờ Bà Rịa 00 và chiều từ Vũng Tàu.
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:

* Thời hạn
giải quyết:

- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng - Thông tư số
tử, 47/2019/TT- Nộp hồ sơ điện
đăng
ký

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

- Trong
hạn 03
ngày làm
kể từ khi

thời
(ba)
việc,
nhận

- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);
- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
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đủ hồ sơ hợp
lệ.

đăng
ký thành lập
doanh
trên cơ sở
nghiệp qua chuyển đổi
dịch vụ bưu từ hộ kinh
chính.
doanh
- Người đại (Thông tư
diện
theo số
47/2019/T
pháp
T-BTC).
luật/Người
đại diện theo
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).
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2.002011

Đăng ký
Đăng ký
thay đổi
thay đổi
thành viên thành viên
hợp danh hợp danh

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
công tỉnh

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức

BTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính
quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông
tin
doanh
nghiệp, lệ phí
đăng ký doanh
nghiệp;

trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.

- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số

14

Sáng từ 07 giờ Bà Rịa 30 đến 12 giờ Vũng Tàu.
00 và chiều từ
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.
* Thời hạn
giải quyết:
- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

sau đây:
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
dịch vụ bưu
chính.
- Người đại
diện
theo
pháp
luật/Người
đại diện theo
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên

đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).
- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng
điện
tử,
đăng
ký
thành lập
trên cơ sở
chuyển đổi
từ hộ kinh
doanh
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

nghiệp
số 885/QĐ59/2020/QH14 BKHĐT ngày
);
30/6/2021 của
- Nghị định số Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
01/2021/NĐCP
ngày việc công bố
04/01/2021 của thủ tục hành
Chính phủ về chính mới ban
đăng ký doanh hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
nghiệp;
thế, bãi bỏ,
- Thông tư số hủy bỏ, hủy
47/2019/TTcông
khai
BTC
ngày trong
lĩnh
05/8/2019 của thành lập và
Bộ Tài chính hoạt động của
quy định mức doanh nghiệp,
thu, chế độ thu, hộ kinh doanh
nộp, quản lý và thuộc phạm vi
sử dụng phí chức
năng
cung cấp thông quản lý của
tin
doanh Bộ Kế hoạch
nghiệp, lệ phí và Đầu tư.
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về

15

Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

9

2.002010

Đăng ký
thay đổi
người đại
diện theo
pháp luật
của công ty
trách
nhiệm hữu
hạn, cty cổ
phần

Đăng ký
thay đổi
người đại
diện theo
pháp luật
của công ty
trách
nhiệm hữu
hạn, cty cổ
phần

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
Sáng từ 07 giờ công tỉnh
30 đến 12 giờ Bà Rịa 00 và chiều từ Vũng Tàu.
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.
* Thời hạn
giải quyết:
- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
dịch vụ bưu

đăng ký doanh
nghiệp.

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).
- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng
điện
tử,
đăng
ký
thành lập
trên cơ sở
chuyển đổi

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);
- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
47/2019/TTBTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính
quy định mức

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,

16

từ hộ kinh
- Người đại doanh
diện
theo (Thông tư
số
pháp
47/2019/T
luật/Người
đại diện theo T-BTC).
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông
tin
doanh
nghiệp, lệ phí
đăng ký doanh
nghiệp;

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);

chính.

10 2.002009

Đăng ký
thay đổi
vốn điều lệ,
thay đổi tỷ
lệ vốn góp
(đối với
công ty
TNHH,

Đăng ký
thay đổi
vốn điều lệ,
phần vốn
góp, tỷ lệ
phần vốn
góp (đối
với công ty

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
Sáng từ 07 giờ công tỉnh
30 đến 12 giờ Bà Rịa 00 và chiều từ Vũng Tàu.
13 giờ 00 đến

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
ký
- Nộp hồ sơ đăng
tiếp
đăng
ký trực
(Thông tư
doanh

hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.

- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của

17

công ty cổ TNHH, 16 giờ 30 vào
phần, công công ty cổ các ngày làm
ty hợp
phần, công việc trong tuần.
danh)
ty hợp
danh)
* Thời hạn
giải quyết:

nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.

- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
dịch vụ bưu
chính.
- Người đại
diện
theo
pháp
luật/Người
đại diện theo
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh

số
47/2019/T
T-BTC).
- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng
điện
tử,
đăng
ký
thành lập
trên cơ sở
chuyển đổi
từ hộ kinh
doanh
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
47/2019/TTBTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính
quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông
tin
doanh
nghiệp, lệ phí
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.

18

nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).
11 2.002008

Đăng ký
Đăng ký
thay đổi
thay đổi
thành viên thành viên
công ty
công ty
trách
trách
nhiệm hữu nhiệm hữu
hạn hai
hạn hai
thành viên thành viên
trở lên
trở lên

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
công tỉnh
Bà Rịa Sáng từ 07 giờ Vũng Tàu.
30 đến 12 giờ
00 và chiều từ
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:

* Thời hạn
giải quyết:

- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.

- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
dịch vụ bưu
chính.
- Người đại
diện
theo
pháp

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).
- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng
điện
tử,
đăng
ký
thành lập
trên cơ sở
chuyển đổi
từ hộ kinh
doanh
(Thông tư
số
47/2019/T

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);
- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
47/2019/TTBTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính
quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của

19

12 1.005114

Đăng ký
Đăng ký
thay đổi
thay đổi
chủ sở hữu
chủ sở hữu
công ty
công ty
trách
trách
nhiệm hữu
nhiệm hữu
hạn một
hạn một
thành viên
thành viên

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
Sáng từ 07 giờ công tỉnh
30 đến 12 giờ Bà Rịa 00 và chiều từ Vũng Tàu.
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.
* Thời hạn

luật/Người
T-BTC).
đại diện theo
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

tin
doanh Bộ Kế hoạch
nghiệp, lệ phí và Đầu tư.
đăng ký doanh
nghiệp;

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ - Miễn lệ
hành chính phí đối với

- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban

20

giải quyết:
- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

công tỉnh Bà trường hợp đăng ký doanh
Rịa - Vũng đăng
ký nghiệp;
Tàu.
qua mạng - Thông tư số
tử, 47/2019/TT- Nộp hồ sơ điện
ký BTC
đăng
ký đăng
ngày
thành
lập
doanh
05/8/2019 của
trên
cơ
sở
nghiệp qua
Bộ Tài chính
chuyển
đổi
dịch vụ bưu
quy định mức
từ
hộ
kinh
chính.
thu, chế độ thu,
doanh
- Người đại (Thông tư nộp, quản lý và
sử dụng phí
diện
theo số
cung cấp thông
pháp
47/2019/T tin
doanh
luật/Người
T-BTC).
nghiệp, lệ phí
đại diện theo
đăng ký doanh
ủy
quyền
nghiệp;
nộp hồ sơ

hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.

đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

(gộp 6 thủ tục:
- Đăng ký thay
đổi chủ sở hữu
công ty trách
nhiệm
hữu
hạn một thành
viên đối với
trường
hợp
chủ sở hữu
công
ty
chuyển
nhượng toàn
bộ vốn điều lệ
cho một cá
nhân hoặc một

- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

21

tổ chức;
- Đăng ký thay
đổi chủ sở hữu
công ty trách
nhiệm
hữu
hạn một thành
viên
theo
quyết định của
cơ quan có
thẩm quyền về
sắp xếp, đổi
mới
doanh
nghiệp
nhà
nước;
- Đăng ký thay
đổi chủ sở hữu
công ty trách
nhiệm
hữu
hạn một thành
viên do thừa
kế
- Đăng ký thay
đổi chủ sở hữu
công ty trách
nhiệm
hữu
hạn một thành
viên do có
nhiều hơn một
cá nhân hoặc
nhiều hơn một
tổ chức được

22

thừa kế phần
vốn của chủ
sở hữu, công
ty đăng ký
chuyển
đổi
sang loại hình
công ty trách
nhiệm
hữu
hạn hai thành
viên trở lên;
- Đăng ký thay
đổi chủ sở hữu
công ty trách
nhiệm
hữu
hạn một thành
viên do tặng
cho toàn bộ
phần vốn góp;
- Đăng ký thay
đổi chủ sở hữu
công ty trách
nhiệm
hữu
hạn một thành
viên
do
chuyển
nhượng, tặng
cho một phần
vốn điều lệ
cho tổ chức
hoặc cá nhân
khác
hoặc

23

công ty huy
động
thêm
vốn góp từ cá
nhân hoặc tổ
chức khác)
13 2.002000

Đăng ký
thay đổi
chủ doanh
nghiệp tư
nhân trong
trường hợp
bán, tặng
cho doanh
nghiệp, chủ
doanh
nghiệp
chết, mất
tích

Đăng ký
thay đổi
chủ doanh
nghiệp tư
nhân trong
trường hợp
bán, tặng
cho doanh
nghiệp, chủ
doanh
nghiệp chết

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
Sáng từ 07 giờ công tỉnh
30 đến 12 giờ Bà Rịa 00 và chiều từ Vũng Tàu.
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.
* Thời hạn
giải quyết:
- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
dịch vụ bưu
chính.
- Người đại
diện
theo
pháp

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).
- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng
điện
tử,
đăng
ký
thành lập
trên cơ sở
chuyển đổi
từ hộ kinh
doanh
(Thông tư
số
47/2019/T

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);
- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
47/2019/TTBTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính
quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
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14 2.001996 Thông báo
bổ sung,
thay đổi
ngành,
nghề kinh
doanh (đối
với doanh
nghiệp tư
nhân, công
ty TNHH,
công ty cổ
phần, công
ty hợp

Thông báo
thay đổi
ngành,
nghề kinh
doanh (đối
với doanh
nghiệp tư
nhân, công
ty TNHH,
công ty cổ
phần, công
ty hợp
danh)

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
Sáng từ 07 giờ công tỉnh
30 đến 12 giờ Bà Rịa 00 và chiều từ Vũng Tàu.
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.

luật/Người
T-BTC).
đại diện theo
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

tin
doanh Bộ Kế hoạch
nghiệp, lệ phí và Đầu tư.
đăng ký doanh
nghiệp;

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ - Miễn lệ
hành chính phí đối với

- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
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danh)

* Thời hạn
giải quyết:
- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

công tỉnh Bà trường hợp đăng ký doanh
Rịa - Vũng đăng
ký nghiệp;
Tàu.
qua mạng - Thông tư số
tử, 47/2019/TT- Nộp hồ sơ điện
ký BTC
đăng
ký đăng
ngày
thành
lập
doanh
05/8/2019 của
trên
cơ
sở
nghiệp qua
Bộ Tài chính
chuyển
đổi
dịch vụ bưu
quy định mức
từ
hộ
kinh
chính.
thu, chế độ thu,
doanh
- Người đại (Thông tư nộp, quản lý và
sử dụng phí
diện
theo số
cung cấp thông
pháp
47/2019/T tin
doanh
luật/Người
T-BTC).
nghiệp, lệ phí
đại diện theo
đăng ký doanh
ủy
quyền
nghiệp;
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.
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15

2.001993 Thông báo Đăng ký
thay đổi
thay đổi
vốn đầu tư vốn đầu tư
của chủ
của chủ
doanh
doanh
nghiệp tư nghiệp tư
nhân
nhân

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
Sáng từ 07 giờ công tỉnh
30 đến 12 giờ Bà Rịa 00 và chiều từ Vũng Tàu.
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.
* Thời hạn
giải quyết:
- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
dịch vụ bưu
chính.
- Người đại
diện
theo
pháp
luật/Người
đại diện theo
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).
- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng
điện
tử,
đăng
ký
thành lập
trên cơ sở
chuyển đổi
từ hộ kinh
doanh
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);
- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
47/2019/TTBTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính
quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông
tin
doanh
nghiệp, lệ phí
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.
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doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

16 2.002044 Thông báo Thông báo * Thời gian
thay đổi
thay đổi tiếp nhận và
thông tin thông tin giao trả kết
của cổ
quả:
của cổ
đông sáng đông sáng Sáng từ 07 giờ
lập công ty lập công ty 30 đến 12 giờ
cổ phần
cổ phần 00 và chiều từ
chưa niêm 13 giờ 00 đến
yết
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.
* Thời hạn
giải quyết:
- Trong thời
hạn 03 (ba)

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
công tỉnh
Bà Rịa Vũng Tàu.

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.

01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);
- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;

- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng - Thông tư số

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
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ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
dịch vụ bưu
chính.

điện
tử,
đăng
ký
thành lập
trên cơ sở
chuyển đổi
từ hộ kinh
- Người đại doanh
diện
theo (Thông tư
số
pháp
47/2019/T
luật/Người
đại diện theo T-BTC).
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

47/2019/TTBTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính
quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông
tin
doanh
nghiệp, lệ phí
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.
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17 2.001992 Thông báo
thay đổi cổ
đông là nhà
đầu tư
nước ngoài
trong công
ty cổ phần
chưa niêm
yết

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

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
Sáng từ 07 giờ công tỉnh
30 đến 12 giờ Bà Rịa 00 và chiều từ Vũng Tàu.
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.
* Thời hạn
giải quyết:
- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.
- Người đại
diện
theo
pháp
luật/Người
đại diện theo
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).
- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng
điện
tử,
đăng
ký
thành lập
trên cơ sở
chuyển đổi
từ hộ kinh
doanh
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);
- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
47/2019/TTBTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính
quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông
tin
doanh
nghiệp, lệ phí
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.
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về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

18 2.001954 Thông báo Thông báo
thay đổi
thay đổi
nội dung
nội dung
đăng ký
đăng ký
thuế
thuế (trừ
thay đổi
phương
pháp tính
thuế)

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
Sáng từ 07 giờ công tỉnh
30 đến 12 giờ Bà Rịa 00 và chiều từ Vũng Tàu.
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.
* Thời hạn
giải quyết:
- Trong thời
hạn 03 (ba)

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.

01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);
- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;

- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng - Thông tư số

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
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ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
dịch vụ bưu
chính.

điện
tử,
đăng
ký
thành lập
trên cơ sở
chuyển đổi
từ hộ kinh
- Người đại doanh
diện
theo (Thông tư
số
pháp
47/2019/T
luật/Người
đại diện theo T-BTC).
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

47/2019/TTBTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính
quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông
tin
doanh
nghiệp, lệ phí
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.
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19

2.002069 Đăng ký
hoạt động
chi nhánh,
văn phòng
đại diện
trong nước
(đối với
doanh
nghiệp tư
nhân, công
ty TNHH,
công ty cổ
phần, công
ty hợp
danh)

Đăng ký
hoạt động
chi nhánh,
văn phòng
đại diện
(đối với
doanh
nghiệp tư
nhân, công
ty TNHH,
công ty cổ
phần, công
ty hợp
danh)

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
công tỉnh
Bà Rịa Sáng từ 07 giờ Vũng Tàu.
30 đến 12 giờ
00 và chiều từ
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.
* Thời hạn
giải quyết:
- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
dịch vụ bưu
chính.
- Người đại
diện
theo
pháp
luật/Người
đại diện theo
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).
- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng
điện
tử,
đăng
ký
thành lập
trên cơ sở
chuyển đổi
từ hộ kinh
doanh
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);
- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
47/2019/TTBTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính
quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông
tin
doanh
nghiệp, lệ phí
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.

33

doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).
20 2.002070 Thông báo
lập chi
nhánh, văn
phòng đại
diện ở
nước ngoài
(đối với
doanh
nghiệp tư
nhân, công
ty TNHH,
công ty cổ
phần, công
ty hợp
danh)

Thông báo
lập chi
nhánh, văn
phòng đại
diện ở
nước ngoài
(đối với
doanh
nghiệp tư
nhân, công
ty TNHH,
công ty cổ
phần, công
ty hợp
danh)

01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
Sáng từ 07 giờ công tỉnh
30 đến 12 giờ Bà Rịa 00 và chiều từ Vũng Tàu.
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:

* Thời hạn
giải quyết:

- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng - Thông tư số
tử, 47/2019/TT- Nộp hồ sơ điện

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

- Trong
hạn 03
ngày làm
kể từ khi

thời
(ba)
việc,
nhận

- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);
- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
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đủ hồ sơ hợp
lệ.

đăng
ký đăng
ký
doanh
thành lập
nghiệp qua trên cơ sở
dịch vụ bưu chuyển đổi
chính.
từ hộ kinh
- Người đại doanh
diện
theo (Thông tư
số
pháp
47/2019/T
luật/Người
đại diện theo T-BTC).
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

21 2.002031

Đăng ký
thành lập,
đăng ký
thay đổi
nội dung

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
công tỉnh

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức

BTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính
quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông
tin
doanh
nghiệp, lệ phí
đăng ký doanh
nghiệp;

trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.

- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
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đăng ký
hoạt động,
tạm ngừng
kinh
doanh, tiếp
tục kinh
doanh
trước thời
hạn đã
thông báo,
chấm dứt
hoạt động
đối với chi
nhánh, văn
phòng đại
diện, địa
điểm kinh
doanh
trong
trường hợp
chi nhánh,
văn phòng
đại diện,
địa điểm
kinh doanh
khác tỉnh,
thành phố
trực thuộc
trung ương
nơi doanh
nghiệp đặt
trụ sở

Sáng từ 07 giờ Bà Rịa 30 đến 12 giờ Vũng Tàu.
00 và chiều từ
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.
* Thời hạn
giải quyết:
- Trường hợp
Đăng ký thành
lập, đăng ký
thay đổi nội
dung đăng ký
hoạt động, tạm
ngừng
kinh
doanh, tiếp tục
kinh
doanh
trước thời hạn
đã thông báo
đối với chi
nhánh,
văn
phòng
đại
diện, địa điểm
kinh
doanh:
Trong thời hạn
03 (ba) ngày
làm việc kể từ
ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ.
- Trường hợp

sau đây:
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
dịch vụ bưu
chính.
- Người đại
diện
theo
pháp
luật/Người
đại diện theo
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên

đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).
- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng
điện
tử,
đăng
ký
thành lập
trên cơ sở
chuyển đổi
từ hộ kinh
doanh
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

nghiệp
số 885/QĐ59/2020/QH14 BKHĐT ngày
);
30/6/2021 của
- Nghị định số Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
01/2021/NĐCP
ngày việc công bố
04/01/2021 của thủ tục hành
Chính phủ về chính mới ban
đăng ký doanh hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
nghiệp;
thế, bãi bỏ,
- Thông tư số hủy bỏ, hủy
47/2019/TTcông
khai
BTC
ngày trong
lĩnh
05/8/2019 của thành lập và
Bộ Tài chính hoạt động của
quy định mức doanh nghiệp,
thu, chế độ thu, hộ kinh doanh
nộp, quản lý và thuộc phạm vi
sử dụng phí chức
năng
cung cấp thông quản lý của
tin
doanh Bộ Kế hoạch
nghiệp, lệ phí và Đầu tư.
đăng ký doanh
{Gộp 4 TTHC
nghiệp;
sau:
- Thông tư số
- Đăng ký thay
01/2021/TTBKHĐT ngày đổi nội dung
16/03/2021 của đăng ký địa
điểm
kinh
Bộ Kế hoạch
doanh (đối với
và Đầu tư
doanh nghiệp
hướng dẫn về
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chính đối
với doanh
nghiệp hoạt
động theo
Giấy phép
đầu tư,
Giấy chứng
nhận đầu
tư (đồng
thời là
Giấy chứng
nhận đăng
ký kinh
doanh)
hoặc các
giấy tờ có
giá trị pháp
lý tương
đương

chấm
Chấm
dứt hoạt động
chi nhánh, văn
phòng
đại
diện, địa điểm
kinh
doanh:
Trong thời hạn
05 (năm) ngày
làm việc kể từ
ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ.

Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

đăng ký 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);
- 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);
- Đăng ký hoạt
động
chi
nhánh,
văn
phòng đại diện
(đối với doanh
nghiệp
hoạt
động
theo
Giấy phép đầu
tư,
Giấy
chứng
nhận
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đầu tư hoặc
các giấy tờ có
giá trị pháp lý
tương đương);
- Đăng ký thay
đổi nội dung
đăng ký hoạt
động
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)}
22

2.00207 Cấp Giấy
chứng nhận
5
đăng ký
hoạt động
chi nhánh,
văn phòng
đại diện,
Giấy chứng
nhận đăng
ký địa

Cấp Giấy
chứng nhận
đăng ký
hoạt động
chi nhánh,
văn phòng
đại diện,
Giấy chứng
nhận đăng
ký địa

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
Sáng từ 07 giờ công tỉnh
30 đến 12 giờ Bà Rịa 00 và chiều từ Vũng Tàu.
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
ký
- Nộp hồ sơ đăng
tiếp
đăng
ký trực
(Thông tư
doanh
nghiệp trực số
47/2019/T

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
- Nghị định số Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
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điểm kinh
doanh thay
thế nội
dung đăng
ký hoạt
động trên
Giấy phép
đầu tư,
Giấy chứng
nhận đầu
tư (đồng
thời là
Giấy chứng
nhận đăng
ký kinh
doanh)
hoặc các
giấy tờ có
giá trị pháp
lý tương
đương,
Giấy chứng
nhận đăng
ký hoạt
động chi
nhánh, văn
phòng đại
diện do Cơ
quan đăng
ký đầu tư
cấp mà
không thay

điểm kinh
doanh thay
thế nội
dung đăng
ký hoạt
động trên
Giấy phép
đầu tư,
Giấy chứng
nhận đầu
tư (đồng
thời là
Giấy chứng
nhận đăng
ký kinh
doanh)
hoặc các
giấy tờ có
giá trị pháp
lý tương
đương,
Giấy chứng
nhận đăng
ký hoạt
động chi
nhánh, văn
phòng đại
diện do Cơ
quan đăng
ký đầu tư
cấp mà
không thay

các ngày làm
việc trong tuần.
* Thời hạn
giải quyết:
- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
dịch vụ bưu
chính.
- Người đại
diện
theo
pháp
luật/Người
đại diện theo
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp

T-BTC).
- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng
điện
tử,
đăng
ký
thành lập
trên cơ sở
chuyển đổi
từ hộ kinh
doanh
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
47/2019/TTBTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính
quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông
tin
doanh
nghiệp, lệ phí
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.
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đổi nội
dung đăng
ký hoạt
động đối
với chi
nhánh, văn
phòng đại
diện, địa
điểm kinh
doanh cùng
tỉnh, thành
phố trực
thuộc trung
ương nơi
doanh
nghiệp đặt
trụ sở chín
23

đổi nội
dung đăng
ký hoạt
động đối
với chi
nhánh, văn
phòng đại
diện, địa
điểm kinh
doanh cùng
tỉnh, thành
phố trực
thuộc trung
ương nơi
doanh
nghiệp đặt
trụ sở
chính

2.002072 Thông báo Thông báo
lập địa
lập địa
điểm kinh điểm kinh
doanh
doanh

(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
Sáng từ 07 giờ công tỉnh
30 đến 12 giờ Bà Rịa 00 và chiều từ Vũng Tàu.
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.
* Thời hạn

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ - Miễn lệ
hành chính phí đối với

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);
- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
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giải quyết:
- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

công tỉnh Bà trường hợp đăng ký doanh
Rịa - Vũng đăng
ký nghiệp;
Tàu.
qua mạng - Thông tư số
tử, 47/2019/TT- Nộp hồ sơ điện
ký BTC
đăng
ký đăng
ngày
thành
lập
doanh
05/8/2019 của
trên
cơ
sở
nghiệp qua
Bộ Tài chính
chuyển
đổi
dịch vụ bưu
quy định mức
từ
hộ
kinh
chính.
thu, chế độ thu,
doanh
- Người đại (Thông tư nộp, quản lý và
sử dụng phí
diện
theo số
cung cấp thông
pháp
47/2019/T tin
doanh
luật/Người
T-BTC).
nghiệp, lệ phí
đại diện theo
đăng ký doanh
ủy
quyền
nghiệp;
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.
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24 2.002045

Đăng ký
* Thời gian
Đăng ký
thay đổi
tiếp nhận và
thay đổi
nội dung
nội dung giao trả kết
đăng ký
đăng ký quả:
hoạt động
hoạt động Sáng từ 07 giờ
chi nhánh,
chi nhánh, 30 đến 12 giờ
văn phòng
văn phòng 00 và chiều từ
đại diện,
đại diện, 13 giờ 00 đến
địa điểm
địa điểm 16 giờ 30 vào
kinh doanh
kinh doanh các ngày làm
việc trong tuần.
* Thời hạn
giải quyết:
- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
công tỉnh
Bà Rịa Vũng Tàu.

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
dịch vụ bưu
chính.
- Người đại
diện
theo
pháp
luật/Người

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).
- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng
điện
tử,
đăng
ký
thành lập
trên cơ sở
chuyển đổi
từ hộ kinh
doanh
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);
- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
47/2019/TTBTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính
quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông
tin
doanh
nghiệp, lệ phí

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
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đại diện theo
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).
25 1.005176

Đăng ký
thành lập,
đăng ký
thay đổi
nội dung
đăng ký
hoạt động,
tạm ngừng
kinh
doanh, tiếp
tục kinh
doanh
trước thời
hạn đã

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
Sáng từ 07 giờ công tỉnh
30 đến 12 giờ Bà Rịa 00 và chiều từ Vũng Tàu.
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:

đăng ký doanh và Đầu tư.
nghiệp;
- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ - Miễn lệ
hành chính phí đối với
công tỉnh Bà trường hợp

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);
- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
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thông báo,
chấm dứt
hoạt động
đối với chi
nhánh, văn
phòng đại
diện, địa
điểm kinh
doanh trên
Giấy phép
đầu tư,
Giấy chứng
nhận đầu
tư (đồng
thời là
Giấy chứng
nhận đăng
ký kinh
doanh)
hoặc các
giấy tờ có
giá trị pháp
lý tương
đương,
Giấy chứng
nhận đăng
ký hoạt
động chi
nhánh, văn
phòng đại
diện do Cơ
quan đăng

* Thời hạn
giải quyết:
- Trường hợp
Đăng ký thành
lập, đăng ký
thay đổi nội
dung đăng ký
hoạt động, tạm
ngừng
kinh
doanh, tiếp tục
kinh
doanh
trước thời hạn
đã thông báo
đối với chi
nhánh,
văn
phòng
đại
diện, địa điểm
kinh
doanh:
Trong thời hạn
03 (ba) ngày
làm việc kể từ
ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ.
- Trường hợp
Chấm dứt hoạt
động
chi
nhánh,
văn
phòng
đại
diện, địa điểm
kinh
doanh:
Trong thời hạn

Rịa - Vũng đăng
ký
Tàu.
qua mạng
tử,
- Nộp hồ sơ điện
ký
đăng
ký đăng
thành lập
doanh
nghiệp qua trên cơ sở
dịch vụ bưu chuyển đổi
từ hộ kinh
chính.
doanh
- Người đại (Thông tư
diện
theo số
pháp
47/2019/T
luật/Người
T-BTC).
đại diện theo
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

nghiệp;

bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.

- Thông tư số
47/2019/TTBTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính
quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông
tin
doanh
nghiệp, lệ phí
đăng ký doanh
nghiệp;
{Gộp
TTHC:
- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

3

- Thông báo
cập nhật thông
tin cổ đông là
cá nhân nước
ngoài, người
đại diện theo
uỷ quyền của
cổ đông là tổ
chức
nước
ngoài (đối với
công ty cổ
phần);
- Thông báo
cho
thuê
doanh nghiệp
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26 1.010026 Thông báo
thay đổi
thông tin
cổ đông là
nhà đầu tư
nước
ngoài,
thông báo
thay đổi
thông tin
người đại
diện theo
ủy quyền
của cổ
đông là tổ
chức nước

ký đầu tư
cấp đối với
chi nhánh,
văn phòng
đại diện,
địa điểm
kinh doanh
cùng tỉnh,
thành phố
trực thuộc
trung ương
nơi doanh
nghiệp đặt
trụ sở
chính

05 (năm) ngày
làm việc kể từ
ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ.

Thông báo
thay đổi
thông tin
cổ đông là
nhà đầu tư
nước
ngoài,
thông báo
thay đổi
thông tin
người đại
diện theo
ủy quyền
của cổ
đông là tổ
chức nước

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
Sáng từ 07 giờ công tỉnh
30 đến 12 giờ Bà Rịa 00 và chiều từ Vũng Tàu.
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.
* Thời hạn
giải quyết:

tư nhân;
- Thông báo
thay đổi thông
tin người quản
lý
doanh
nghiệp, thông
tin người đại
diện theo uỷ
quyền (đối với
doanh nghiệp
tư nhân, công
ty
TNHH,
công ty cổ
phần, công ty
hợp danh)}
Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).
- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);
- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
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ngoài,
thông báo
cho thuê
doanh
nghiệp tư
nhân,
thông báo
thay đổi
thông tin
người đại
diện theo
ủy quyền

ngoài,
thông báo
cho thuê
doanh
nghiệp tư
nhân,
thông báo
thay đổi
thông tin
người đại
diện theo
ủy quyền

- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

Tàu.
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
dịch vụ bưu
chính.
- Người đại
diện
theo
pháp
luật/Người
đại diện theo
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

qua mạng
điện
tử,
đăng
ký
thành lập
trên cơ sở
chuyển đổi
từ hộ kinh
doanh
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

- Thông tư số
47/2019/TTBTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính
quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông
tin
doanh
nghiệp, lệ phí
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.
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27 2.002085

Đăng ký
doanh
nghiệp đối
với các
công ty
được thành
lập trên cơ
sở chia
công ty

Đăng ký
doanh
nghiệp đối
với các
công ty
được thành
lập trên cơ
sở chia
công ty

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
Sáng từ 07 giờ công tỉnh
30 đến 12 giờ Bà Rịa 00 và chiều từ Vũng Tàu.
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.
* Thời hạn
giải quyết:
- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
dịch vụ bưu
chính.
- Người đại
diện
theo
pháp
luật/Người
đại diện theo
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).
- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng
điện
tử,
đăng
ký
thành lập
trên cơ sở
chuyển đổi
từ hộ kinh
doanh
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);
- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
47/2019/TTBTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính
quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông
tin
doanh
nghiệp, lệ phí
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
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doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

{Gộp
TTHC:

3

- Đăng ký
thành lập công
ty trách nhiệm
hữu hạn một
thành viên từ
việc
chia
doanh nghiệp;
- Đăng ký
thành lập công
ty trách nhiệm
hữu hạn hai
thành viên trở
lên từ việc
chia
doanh
nghiệp;
- Đăng ký
thành lập công
ty cổ phần từ
việc
chia
doanh nghiệp}
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2.002083

Đăng ký
doanh
nghiệp đối
với các
công ty
được thành
lập trên cơ
sở tách

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
Sáng từ 07 giờ công tỉnh
30 đến 12 giờ Bà Rịa 00 và chiều từ Vũng Tàu.
13 giờ 00 đến

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
ký
- Nộp hồ sơ đăng
tiếp
đăng
ký trực
(Thông tư
doanh

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
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công ty

16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.
* Thời hạn
giải quyết:
- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.
- Người đại
diện
theo
pháp
luật/Người
đại diện theo
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

số
47/2019/T
T-BTC).
- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng
điện
tử,
đăng
ký
thành lập
trên cơ sở
chuyển đổi
từ hộ kinh
doanh
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;

Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư

- Thông tư số
47/2019/TTBTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính
quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông
tin
doanh
nghiệp, lệ phí
đăng ký doanh
nghiệp;
{Gộp
TTHC:
- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

3

- Đăng ký
thành lập công
ty trách nhiệm
hữu hạn một
thành viên từ
việc
tách
doanh nghiệp;
- Đăng ký
thành lập công
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ty trách nhiệm
hữu hạn hai
thành viên trở
lên từ việc
tách
doanh
nghiệp;
- Đăng ký
thành lập công
ty cổ phần từ
việc
tách
doanh nghiệp}
29 2.002059 Hợp nhất
doanh
nghiệp (đối
với công ty
TNHH,
công ty cổ
phần và
công ty
hợp danh)

Hợp nhất
doanh
nghiệp (đối
với công ty
trách
nhiệm hữu
hạn, công
ty cổ phần
và công ty
hợp danh)

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
Sáng từ 07 giờ công tỉnh
30 đến 12 giờ Bà Rịa 00 và chiều từ Vũng Tàu.
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.
* Thời hạn
giải quyết:
- Trong
hạn 03
ngày làm
kể từ khi

thời
(ba)
việc,
nhận

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng
tử,
- Nộp hồ sơ điện
ký
đăng
ký đăng
thành lập
doanh

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);
- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
47/2019/TTBTC
ngày
05/8/2019 của

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
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đủ hồ sơ hợp
lệ.

nghiệp qua trên cơ sở
dịch vụ bưu chuyển đổi
chính.
từ hộ kinh
- Người đại doanh
diện
theo (Thông tư
số
pháp
47/2019/T
luật/Người
đại diện theo T-BTC).
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

30 2.002060

Sáp nhập
Đăng ký
doanh
thay đổi
nghiệp (đối nội dung
với công ty đăng ký
TNHH,
doanh
công ty cổ nghiệp đối
phần và với công ty

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
Sáng từ 07 giờ công tỉnh
30 đến 12 giờ Bà Rịa -

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
ký
- Nộp hồ sơ đăng
trực
tiếp

Bộ Tài chính
quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông
tin
doanh
nghiệp, lệ phí
đăng ký doanh
nghiệp;

hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.

- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
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công ty
hợp danh)

nhận sáp
nhập (đối
với công ty
trách
nhiệm hữu
hạn, công
ty cổ phần
và công ty
hợp danh)

00 và chiều từ Vũng Tàu.
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.
* Thời hạn
giải quyết:
- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
dịch vụ bưu
chính.
- Người đại
diện
theo
pháp
luật/Người
đại diện theo
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia

(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).
- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng
điện
tử,
đăng
ký
thành lập
trên cơ sở
chuyển đổi
từ hộ kinh
doanh
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

);
- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
47/2019/TTBTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính
quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông
tin
doanh
nghiệp, lệ phí
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh

30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.
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về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).
31 2.002057

Đăng ký
thay đổi
nội dung
đăng ký
doanh
nghiệp đối
với công ty
bị tách (đối
với công ty
trách
nhiệm hữu
hạn, công
ty cổ phần)

Đăng ký
thay đổi
nội dung
đăng ký
doanh
nghiệp đối
với công ty
bị tách (đối
với công ty
trách
nhiệm hữu
hạn, công
ty cổ phần)

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
Sáng từ 07 giờ công tỉnh
30 đến 12 giờ Bà Rịa 00 và chiều từ Vũng Tàu.
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:

* Thời hạn
giải quyết:

- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.

- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
dịch vụ bưu
chính.
- Người đại
diện
theo

nghiệp.

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).
- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng
điện
tử,
đăng
ký
thành lập
trên cơ sở
chuyển đổi
từ hộ kinh
doanh
(Thông tư
số

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);
- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
47/2019/TTBTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính
quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
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32 2.002034 Chuyển đổi
công ty
trách
nhiệm hữu
hạn thành
công ty cổ
phần và
ngược lại

Chuyển đổi
công ty
trách
nhiệm hữu
hạn thành
công ty cổ
phần và
ngược lại

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
Sáng từ 07 giờ công tỉnh
30 đến 12 giờ Bà Rịa 00 và chiều từ Vũng Tàu.
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.

pháp
47/2019/T
luật/Người
T-BTC).
đại diện theo
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

cung cấp thông quản lý của
tin
doanh Bộ Kế hoạch
nghiệp, lệ phí và Đầu tư.
đăng ký doanh
nghiệp;

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);

- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ

- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
- Nghị định số Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
01/2021/NĐCP
ngày việc công bố
- Miễn lệ 04/01/2021 của thủ tục hành
50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).
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* Thời hạn
giải quyết:
- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
dịch vụ bưu
chính.
- Người đại
diện
theo
pháp
luật/Người
đại diện theo
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng
điện
tử,
đăng
ký
thành lập
trên cơ sở
chuyển đổi
từ hộ kinh
doanh
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

Chính phủ về chính mới ban
đăng ký doanh hành, sửa đổi,
nghiệp;
bổ sung, thay
- Thông tư số thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
47/2019/TTkhai
BTC
ngày công
lĩnh
05/8/2019 của trong
Bộ Tài chính thành lập và
quy định mức hoạt động của
thu, chế độ thu, doanh nghiệp,
nộp, quản lý và hộ kinh doanh
sử dụng phí thuộc phạm vi
năng
cung cấp thông chức
tin
doanh quản lý của
nghiệp, lệ phí Bộ Kế hoạch
đăng ký doanh và Đầu tư.
nghiệp;
- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

{Gộp
TTHC:

3

- Chuyển đổi
công ty trách
nhiệm
hữu
hạn
thành
công ty cổ
phần;
- Chuyển đổi
công ty cổ
phần
thành
công ty trách
nhiệm
hữu
hạn một thành
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viên;
- Chuyển đổi
công ty cổ
phần
thành
công ty trách
nhiệm
hữu
hạn hai thành
viên trở lên}
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2.002032 Chuyển đổi
doanh
nghiệp tư
nhân thành
công ty
trách
nhiệm hữu
hạn

Chuyển đổi
doanh
nghiệp tư
nhân thành
công ty
hợp danh,
công ty
trách
nhiệm hữu
hạn, công
ty cổ phần

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
Sáng từ 07 giờ công tỉnh
30 đến 12 giờ Bà Rịa 00 và chiều từ Vũng Tàu.
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.
* Thời hạn
giải quyết:
- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
dịch vụ bưu
chính.

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).
- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng
điện
tử,
đăng
ký
thành lập
trên cơ sở
chuyển đổi
từ hộ kinh

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);
- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
47/2019/TTBTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính
quy định mức
thu, chế độ thu,

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
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- Người đại
diện
theo
pháp
luật/Người
đại diện theo
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).
34 2.002033 Chuyển đổi
công ty
trách
nhiệm hữu
hạn một
thành viên
thành công
ty trách
nhiệm hữu

Chuyển đổi
công ty
trách
nhiệm hữu
hạn một
thành viên
thành công
ty trách
nhiệm hữu

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
Sáng từ 07 giờ công tỉnh
30 đến 12 giờ Bà Rịa 00 và chiều từ Vũng Tàu.
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:

doanh
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
ký
- Nộp hồ sơ đăng
tiếp
đăng
ký trực
(Thông tư
doanh
nghiệp trực số

nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông
tin
doanh
nghiệp, lệ phí
đăng ký doanh
nghiệp;

thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.
(Sửa
TTHC)

tên

- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
- Nghị định số Bộ Kế hoạch
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hạn hai
hạn hai các ngày làm
thành viên thành viên việc trong tuần.
trở lên
trở lên
* Thời hạn
giải quyết:
- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
dịch vụ bưu
chính.
- Người đại
diện
theo
pháp
luật/Người
đại diện theo
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp

47/2019/T
T-BTC).
- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng
điện
tử,
đăng
ký
thành lập
trên cơ sở
chuyển đổi
từ hộ kinh
doanh
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
47/2019/TTBTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính
quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông
tin
doanh
nghiệp, lệ phí
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.
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(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).
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1.010027 Chuyển đổi
công ty
trách
nhiệm hữu
hạn hai
thành viên
trở lên
thành công
ty trách
nhiệm hữu
hạn một
thành viên

Chuyển đổi
công ty
trách
nhiệm hữu
hạn hai
thành viên
trở lên
thành công
ty trách
nhiệm hữu
hạn một
thành viên

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
Sáng từ 07 giờ công tỉnh
30 đến 12 giờ Bà Rịa 00 và chiều từ Vũng Tàu.
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.
* Thời hạn
giải quyết:
- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
dịch vụ bưu
chính.
- Người đại
diện
theo
pháp
luật/Người

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).
- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng
điện
tử,
đăng
ký
thành lập
trên cơ sở
chuyển đổi
từ hộ kinh
doanh
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);
- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
47/2019/TTBTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính
quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông
tin
doanh
nghiệp, lệ phí

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
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đại diện theo
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).
36 2.002018

Cấp lại
Cấp lại * Thời gian
Giấy chứng Giấy chứng tiếp nhận và
nhận đăng nhận đăng giao trả kết
ký doanh ký doanh quả:
nghiệp
nghiệp, Sáng từ 07 giờ
Giấy xác 30 đến 12 giờ
nhận về 00 và chiều từ
việc thay 13 giờ 00 đến
đổi nội 16 giờ 30 vào
dung đăng các ngày làm
ký doanh việc trong tuần.
nghiệp do
* Thời hạn
bị mất,
cháy, rách,

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
công tỉnh
Bà Rịa Vũng Tàu.

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:

đăng ký doanh và Đầu tư.
nghiệp;
- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ - Miễn lệ
hành chính phí đối với

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);
- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
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nát hoặc bị
tiêu hủy
dưới hình
thức khác

giải quyết:
- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

công tỉnh Bà trường hợp đăng ký doanh
Rịa - Vũng đăng
ký nghiệp;
Tàu.
qua mạng - Thông tư số
tử, 47/2019/TT- Nộp hồ sơ điện
ký BTC
đăng
ký đăng
ngày
thành
lập
doanh
05/8/2019 của
trên
cơ
sở
nghiệp qua
Bộ Tài chính
chuyển
đổi
dịch vụ bưu
quy định mức
từ
hộ
kinh
chính.
thu, chế độ thu,
doanh
- Người đại (Thông tư nộp, quản lý và
sử dụng phí
diện
theo số
cung cấp thông
pháp
47/2019/T tin
doanh
luật/Người
T-BTC).
nghiệp, lệ phí
đại diện theo
đăng ký doanh
ủy
quyền
nghiệp;
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
(Sửa
TTHC)

tên
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37 2.002017

Cấp đổi
Giấy chứng
nhận đăng
ký kinh
doanh hoặc
Giấy chứng
nhận đăng
ký kinh
doanh và
đăng ký
thuế sang
Giấy chứng
nhận đăng
ký doanh
nghiệp
nhưng
không thay
đổi nội
dung đăng
ký kinh
doanh và
đăng ký
thuế

Cấp đổi
Giấy chứng
nhận đăng
ký kinh
doanh hoặc
Giấy chứng
nhận đăng
ký kinh
doanh và
đăng ký
thuế sang
Giấy chứng
nhận đăng
ký doanh
nghiệp
nhưng
không thay
đổi nội
dung đăng
ký kinh
doanh và
đăng ký
thuế

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
Sáng từ 07 giờ công tỉnh
30 đến 12 giờ Bà Rịa 00 và chiều từ Vũng Tàu.
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:

* Thời hạn
giải quyết:

- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.

- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
dịch vụ bưu
chính.
- Người đại
diện
theo
pháp
luật/Người
đại diện theo
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).
- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng
điện
tử,
đăng
ký
thành lập
trên cơ sở
chuyển đổi
từ hộ kinh
doanh
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);
- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
47/2019/TTBTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính
quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông
tin
doanh
nghiệp, lệ phí
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.
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doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).
38 2.002015

Cập nhật
bổ sung
thông tin
đăng ký
doanh
nghiệp

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

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
Sáng từ 07 giờ công tỉnh
30 đến 12 giờ Bà Rịa 00 và chiều từ Vũng Tàu.
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.
* Thời hạn
giải quyết:
- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.

01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);
- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;

- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng - Thông tư số
tử, 47/2019/TT- Nộp hồ sơ điện
đăng
ký

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai

63

kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

đăng
ký thành lập
doanh
trên cơ sở
nghiệp qua chuyển đổi
dịch vụ bưu từ hộ kinh
chính.
doanh
- Người đại (Thông tư
diện
theo số
47/2019/T
pháp
T-BTC).
luật/Người
đại diện theo
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

BTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính
quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông
tin
doanh
nghiệp, lệ phí
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.
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39

2.002029 Thông báo Thông báo
tạm ngừng tạm ngừng
kinh doanh
kinh
doanh, tiếp
tục kinh
doanh
trước thời
hạn đã
thông báo
(doanh
nghiệp, chi
nhánh, văn
phòng đại
diện, địa
điểm kinh
doanh)

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
công tỉnh
Bà Rịa Sáng từ 07 giờ Vũng Tàu.
30 đến 12 giờ
00 và chiều từ
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.
* Thời hạn
giải quyết:
- Sau khi nhận
hồ sơ đăng ký
doanh nghiệp,
Phòng Đăng
ký kinh doanh
trao Giấy biên
nhận, kiểm tra
tính hợp lệ của
hồ sơ và cấp
giấy xác nhận
về việc doanh
nghiệp,
chi
nhánh,
văn
phòng
đại
diện, địa điểm

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
dịch vụ bưu
chính.
- Người đại
diện
theo
pháp
luật/Người
đại diện theo
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).
- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng
điện
tử,
đăng
ký
thành lập
trên cơ sở
chuyển đổi
từ hộ kinh
doanh
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);
- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.

- Thông tư số
47/2019/TTBTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính
quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông
tin
doanh
nghiệp, lệ phí
đăng ký doanh
{Gộp
2
nghiệp;
TTHC:
- Thông tư số
- Thông báo
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40 2.002022

Giải thể
doanh
nghiệp

Giải thể
doanh
nghiệp

kinh
doanh
đăng ký tạm
ngừng
kinh
doanh,
giấy
xác nhận về
việc
doanh
nghiệp,
chi
nhánh,
văn
phòng
đại
diện, địa điểm
kinh
doanh
đăng ký tiếp
tục kinh doanh
trước thời hạn
đã thông báo
trong thời hạn
03 ngày làm
việc kể từ ngày
nhận được hồ
sơ hợp lệ.

doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
Sáng từ 07 giờ công tỉnh
30 đến 12 giờ Bà Rịa 00 và chiều từ Vũng Tàu.
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm

- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm

01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);

tạm
ngừng
kinh doanh;
- Thông báo
về việc tiếp
tục kinh doanh
trước thời hạn
đã thông báo}

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
- Nghị định số Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
01/2021/NĐCP
ngày việc công bố

66

việc trong tuần.
* Thời hạn
giải quyết:
- Trong thời
hạn 01 ngày
làm việc kể từ
ngày
nhận
được
thông
báo về việc
giải thể doanh
nghiệp, Phòng
Đăng ký kinh
doanh
phải
đăng tải các
giấy tờ quy
định tại khoản
1 Điều 70
Nghị định số
01/2021/NĐCP và thông
báo tình trạng
doanh nghiệp
đang làm thủ
tục giải thể
trên
Cổng
thông tin quốc
gia về đăng ký
doanh nghiệp,
chuyển
tình
trạng pháp lý

Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
dịch vụ bưu
chính.
- Người đại
diện
theo
pháp
luật/Người
đại diện theo
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh

- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng
điện
tử,
đăng
ký
thành lập
trên cơ sở
chuyển đổi
từ hộ kinh
doanh
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
47/2019/TTBTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính
quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông
tin
doanh
nghiệp, lệ phí
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.
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của
doanh
nghiệp trong
Cơ sở dữ liệu
quốc gia về
đăng ký doanh
nghiệp
sang
tình trạng đang
làm thủ tục
giải thể và gửi
thông tin về
việc giải thể
của
doanh
nghiệp cho Cơ
quan thuế.
- Trong thời
hạn 05 ngày
làm việc kể từ
ngày nhận hồ
sơ đăng ký giải
thể
doanh
nghiệp, Phòng
Đăng ký kinh
doanh chuyển
tình trạng pháp
lý của doanh
nghiệp trong
Cơ sở dữ liệu
quốc gia về
đăng ký doanh
nghiệp
sang
tình trạng đã

.gov.vn).
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giải thể nếu
không
nhận
được ý kiến từ
chối của Cơ
quan
thuế,
đồng thời ra
thông báo về
việc giải thể
của
doanh
nghiệp.
41 2.002022

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

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

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
Sáng từ 07 giờ công tỉnh
30 đến 12 giờ Bà Rịa 00 và chiều từ Vũng Tàu.
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.
* Thời hạn
giải quyết:
- Trong thời
hạn 01 ngày
làm việc kể từ
ngày ra quyết
định thu hồi
Giấy
chứng

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng
tử,
- Nộp hồ sơ điện
ký
đăng
ký đăng
thành lập
doanh
nghiệp qua trên cơ sở
chuyển đổi

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);
- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
47/2019/TTBTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
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nhận đăng ký
doanh nghiệp
hoặc
nhận
được
quyết
định của Tòa
án đã có hiệu
lực pháp luật,
Phòng Đăng
ký kinh doanh
đăng tải quyết
định và thông
báo tình trạng
doanh nghiệp
đang làm thủ
tục giải thể
trên
Cổng
thông tin quốc
gia về đăng ký
doanh nghiệp,
chuyển
tình
trạng
của
doanh nghiệp
trong Cơ sở dữ
liệu quốc gia
về đăng ký
doanh nghiệp
sang tình trạng
đang làm thủ
tục giải thể và
gửi thông tin
về việc giải thể
doanh nghiệp

dịch vụ bưu từ hộ kinh
chính.
doanh
- Người đại (Thông tư
diện
theo số
47/2019/T
pháp
T-BTC).
luật/Người
đại diện theo
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông
tin
doanh
nghiệp, lệ phí
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.
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cho Cơ quan
thuế,
trừ
trường
hợp
doanh nghiệp
bị thu hồi Giấy
chứng
nhận
đăng ký doanh
nghiệp để thực
hiện biện pháp
cưỡng chế theo
đề nghị của Cơ
quan quản lý
thuế.
- Trong thời
hạn 05 ngày
làm việc kể từ
ngày nhận hồ
sơ đăng ký giải
thể
doanh
nghiệp, Phòng
Đăng ký kinh
doanh chuyển
tình trạng pháp
lý của doanh
nghiệp trong
Cơ sở dữ liệu
quốc gia về
đăng ký doanh
nghiệp
sang
tình trạng đã
giải thể nếu
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không
nhận
được ý kiến từ
chối của Cơ
quan
thuế,
đồng thời ra
thông báo về
việc giải thể
của
doanh
nghiệp.
42 2.002020 Chấm dứt
hoạt động
chi nhánh,
văn phòng
đại diện,
địa điểm
kinh doanh

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

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
Sáng từ 07 giờ công tỉnh
30 đến 12 giờ Bà Rịa 00 và chiều từ Vũng Tàu.
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.

* Thời hạn
giải quyết:
- Trong thời
hạn 02 ngày
làm việc kể từ
ngày
nhận

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng
tử,
- Nộp hồ sơ điện
ký
đăng
ký đăng
thành lập
doanh
nghiệp qua trên cơ sở

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);
- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
47/2019/TTBTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
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được thông tin
của
Phòng
Đăng ký kinh
doanh,
Cơ
quan thuế gửi
ý kiến về việc
hoàn
thành
nghĩa vụ nộp
thuế của chi
nhánh,
văn
phòng
đại
diện, địa điểm
kinh
doanh
đến
Phòng
đăng ký kinh
doanh. Trong
thời hạn 05
ngày làm việc
kể từ ngày
nhận hồ sơ
chấm dứt hoạt
động
chi
nhánh,
văn
phòng
đại
diện, địa điểm
kinh
doanh,
Phòng Đăng
ký kinh doanh
thực
hiện
chấm dứt hoạt
động của chi
nhánh,
văn

dịch vụ bưu chuyển đổi
chính.
từ hộ kinh
- Người đại doanh
diện
theo (Thông tư
số
pháp
47/2019/T
luật/Người
đại diện theo T-BTC).
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông
tin
doanh
nghiệp, lệ phí
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.
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phòng
đại
diện, địa điểm
kinh
doanh
trong Cơ sở dữ
liệu quốc gia
về đăng ký
doanh nghiệp
nếu
không
nhận được ý
kiến từ chối
của Cơ quan
thuế, đồng thời
ra thông báo
về việc chấm
dứt hoạt động
chi nhánh, văn
phòng
đại
diện, địa điểm
kinh doanh
- Phòng Đăng
ký kinh doanh
cập nhật thông
tin của doanh
nghiệp trong
Cơ sở dữ liệu
quốc gia về
đăng ký doanh
nghiệp trong
thời hạn 03
ngày làm việc
kể từ ngày
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nhận
được
thông báo đối
với trường hợp
chấm dứt hoạt
động
chi
nhánh,
văn
phòng đại diện
của
doanh
nghiệp ở nước
ngoài.
43 2.002016 Hiệu đính
thông tin
đăng ký
doanh
nghiệp

Hiệu đính
thông tin
đăng ký
doanh
nghiệp

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
Sáng từ 07 giờ công tỉnh
30 đến 12 giờ Bà Rịa 00 và chiều từ Vũng Tàu.
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.
* Thời hạn
giải quyết:
- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng
tử,
- Nộp hồ sơ điện
ký
đăng
ký đăng
thành lập
doanh
nghiệp qua trên cơ sở
chuyển đổi

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);
- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
47/2019/TTBTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
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lệ.

dịch vụ bưu từ hộ kinh
chính.
doanh
- Người đại (Thông tư
diện
theo số
47/2019/T
pháp
T-BTC).
luật/Người
đại diện theo
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

44

2.000368 Thông báo Chấm dứt
chấm dứt
Cam kết
Cam kết
thực hiện
thực hiện mục tiêu xã
mục tiêu xã hội, môi
hội, môi
trường

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
Sáng từ 07 giờ công tỉnh
30 đến 12 giờ Bà Rịa -

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
ký
- Nộp hồ sơ đăng
trực
tiếp

quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông
tin
doanh
nghiệp, lệ phí
đăng ký doanh
nghiệp;

doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.

- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
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trường

00 và chiều từ Vũng Tàu.
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.
* Thời hạn
giải quyết:
- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc
kể từ ngày
nhận được hồ
sơ hợp lệ.

đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
dịch vụ bưu
chính.
- Người đại
diện
theo
pháp
luật/Người
đại diện theo
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia

(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).
- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng
điện
tử,
đăng
ký
thành lập
trên cơ sở
chuyển đổi
từ hộ kinh
doanh
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

);
- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
47/2019/TTBTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính
quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông
tin
doanh
nghiệp, lệ phí
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh

30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.
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về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).
45 2.000416 Thông báo Chuyển đổi * Thời gian
Cam kết
tiếp nhận và
doanh
thực hiện
giao trả kết
nghiệp
mục tiêu xã
quả:
thành
hội, môi
doanh Sáng từ 07 giờ
trường
nghiệp xã 30 đến 12 giờ
hội
00 và chiều từ
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
công tỉnh
Bà Rịa Vũng Tàu.

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:

* Thời hạn
giải quyết:

- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.

- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
dịch vụ bưu
chính.
- Người đại
diện
theo

nghiệp.

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).
- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng
điện
tử,
đăng
ký
thành lập
trên cơ sở
chuyển đổi
từ hộ kinh
doanh
(Thông tư
số

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);
- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
47/2019/TTBTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính
quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
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46 2.000375 Thông báo
thay đổi
nội dung
Cam kết
thực hiện
mục tiêu xã
hội, môi
trường

Thông báo
thay đổi
nội dung
Cam kết
thực hiện
mục tiêu xã
hội, môi
trường của
doanh
nghiệp xã

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
công tỉnh
Bà Rịa Sáng từ 07 giờ Vũng Tàu.
30 đến 12 giờ
00 và chiều từ
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào

pháp
47/2019/T
luật/Người
T-BTC).
đại diện theo
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

cung cấp thông quản lý của
tin
doanh Bộ Kế hoạch
nghiệp, lệ phí và Đầu tư.
đăng ký doanh
nghiệp;

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);

- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T

- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
- Nghị định số Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
01/2021/NĐviệc công bố
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hội

các ngày làm
việc trong tuần.
* Thời hạn
giải quyết:

Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.

- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
dịch vụ bưu
chính.
- Người đại
diện
theo
pháp
luật/Người
đại diện theo
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang

T-BTC).
- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng
điện
tử,
đăng
ký
thành lập
trên cơ sở
chuyển đổi
từ hộ kinh
doanh
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

CP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
47/2019/TTBTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính
quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông
tin
doanh
nghiệp, lệ phí
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.
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kykinhdoanh
.gov.vn).

47 1.010029 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

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

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
Sáng từ 07 giờ công tỉnh
30 đến 12 giờ Bà Rịa 00 và chiều từ Vũng Tàu.
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.
* Thời hạn
giải quyết:
- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
dịch vụ bưu
chính.
- Người đại
diện
theo
pháp

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).
- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng
điện
tử,
đăng
ký
thành lập
trên cơ sở
chuyển đổi
từ hộ kinh
doanh
(Thông tư
số
47/2019/T

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);
- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
47/2019/TTBTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính
quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông
tin
doanh

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
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48 1.010030

Đăng ký
doanh
nghiệp thay
thế nội
dung đăng
ký kinh
doanh
trong Giấy
phép đầu
tư, Giấy
chứng nhận
đầu tư hoặc
các giấy tờ

Cấp đổi
Giấy phép
đầu tư,
Giấy chứng
nhận đầu
tư (đồng
thời là
Giấy chứng
nhận đăng
ký kinh
doanh)
hoặc các
giấy tờ có

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
công tỉnh
Bà Rịa Sáng từ 07 giờ Vũng Tàu.
30 đến 12 giờ
00 và chiều từ
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.

luật/Người
T-BTC).
đại diện theo
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

nghiệp, lệ phí Bộ Kế hoạch
đăng ký doanh và Đầu tư.
nghiệp;

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ - Miễn lệ
hành chính phí đối với

- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban

82

có giá trị giá trị pháp
pháp lý
lý tương
tương
đương sang
đương Giấy chứng
khác
nhận đăng
ký doanh
nghiệp
trong
trường hợp
không thay
đổi nội
dung đăng
ký kinh
doanh và
có thay đổi
nội dung
đăng ký
kinh doanh

* Thời hạn
giải quyết:
- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

công tỉnh Bà trường hợp đăng ký doanh
Rịa - Vũng đăng
ký nghiệp;
Tàu.
qua mạng - Thông tư số
tử, 47/2019/TT- Nộp hồ sơ điện
ký BTC
đăng
ký đăng
ngày
thành
lập
doanh
05/8/2019 của
trên
cơ
sở
nghiệp qua
Bộ Tài chính
chuyển
đổi
dịch vụ bưu
quy định mức
từ
hộ
kinh
chính.
thu, chế độ thu,
doanh
- Người đại (Thông tư nộp, quản lý và
sử dụng phí
diện
theo số
cung cấp thông
pháp
47/2019/T tin
doanh
luật/Người
T-BTC).
nghiệp, lệ phí
đại diện theo
đăng ký doanh
ủy
quyền
nghiệp;
nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

- Thông tư số
01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư. (
Sửa
tên
TTHC)
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49 1.010031 Cấp Giấy
chứng nhận
đăng ký
doanh
nghiệp,
đăng ký
hoạt động
chi nhánh
đối với các
doanh
nghiệp hoạt
động theo
Giấy phép
thành lập
và hoạt
động kinh
doanh
chứng
khoán

Cấp Giấy
chứng nhận
đăng ký
doanh
nghiệp,
đăng ký
hoạt động
chi nhánh
đối với các
doanh
nghiệp hoạt
động theo
Giấy phép
thành lập
và hoạt
động kinh
doanh
chứng
khoán

* Thời gian
tiếp nhận và
giao trả kết
quả:

Tại Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
Sáng từ 07 giờ công tỉnh
30 đến 12 giờ Bà Rịa 00 và chiều từ Vũng Tàu.
13 giờ 00 đến
16 giờ 30 vào
các ngày làm
việc trong tuần.
* Thời hạn
giải quyết:
- Trong thời
hạn 03 (ba)
ngày làm việc,
kể từ khi nhận
đủ hồ sơ hợp
lệ.

Hồ sơ được
nộp theo một
trong
các
phương thức
sau đây:
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp trực
tiếp
tại
Trung tâm
Phục
vụ
hành chính
công tỉnh Bà
Rịa - Vũng
Tàu.
- Nộp hồ sơ
đăng
ký
doanh
nghiệp qua
dịch vụ bưu
chính.
- Người đại
diện
theo
pháp
luật/Người
đại diện theo
ủy
quyền
nộp hồ sơ
đăng
ký

50.000
đồng/lần,
nộp tại thời
điểm nộp
hồ sơ nếu
đăng
ký
trực
tiếp
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).
- Miễn lệ
phí đối với
trường hợp
đăng
ký
qua mạng
điện
tử,
đăng
ký
thành lập
trên cơ sở
chuyển đổi
từ hộ kinh
doanh
(Thông tư
số
47/2019/T
T-BTC).

- Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
ngày 17/6/2020
(Luật Doanh
nghiệp
số
59/2020/QH14
);
- Nghị định số
01/2021/NĐCP
ngày
04/01/2021 của
Chính phủ về
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số
47/2019/TTBTC
ngày
05/8/2019 của
Bộ Tài chính
quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và
sử dụng phí
cung cấp thông
tin
doanh
nghiệp, lệ phí
đăng ký doanh
nghiệp;
- Thông tư số

Những
nội
dung còn lại
của
TTHC
thực hiện theo
Quyết định số
885/QĐBKHĐT ngày
30/6/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về
việc công bố
thủ tục hành
chính mới ban
hành, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ,
hủy bỏ, hủy
công
khai
trong
lĩnh
thành lập và
hoạt động của
doanh nghiệp,
hộ kinh doanh
thuộc phạm vi
chức
năng
quản lý của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.
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doanh
nghiệp qua
mạng điện tử
theo
quy
trình
trên
Cổng thông
tin quốc gia
về đăng ký
doanh
nghiệp
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

01/2021/TTBKHĐT ngày
16/03/2021 của
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư
hướng dẫn về
đăng ký doanh
nghiệp.

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ
STT

TÊN TTHC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Ghi chú

1. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1

Thông báo thay đổi thông tin người
quản lý doanh nghiệp, thông tin
người đại diện theo uỷ quyền (đối
với doanh nghiệp tư nhân, công ty
TNHH, công ty cổ phần, công ty
hợp danh)

- Đã được công bố tại Quyết định số 885/QĐBKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa
đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai
Nghị định số 01/2021/NĐ-CP trong lĩnh thành lập và hoạt động của doanh nghiệp,
ngày 04/01/2021 của Chính hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của
phủ về đăng ký doanh nghiệp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Đã được công bố tại Quyết định số 2719/QĐ-UBND
ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục
hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập
và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải
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quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu.

2

- Đã được công bố tại Quyết định số 885/QĐBKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa
đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai
trong lĩnh thành lập và hoạt động của doanh nghiệp,
Thông báo sử dụng, thay đổi, huỷ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của
mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp ngày 04/01/2021 của Chính Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phủ về đăng ký doanh nghiệp. - Đã được công bố tại Quyết định số 2719/QĐ-UBND
phần, công ty hợp danh)
ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục
hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập
và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu.

3

- Đã được công bố tại Quyết định số 885/QĐBKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa
đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai
trong lĩnh thành lập và hoạt động của doanh nghiệp,
Nghị định số 01/2021/NĐ-CP
Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ
hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của
ngày 04/01/2021 của Chính
của công ty cổ phần không phải là
Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
phủ về đăng ký doanh nghiệp.
công ty cổ phần đại chúng
- Đã được công bố tại Quyết định số 2719/QĐ-UBND
(1258/QĐ-BKHĐT)
ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục
hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập
và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng

86

Tàu.

4

- Đã được công bố tại Quyết định số 885/QĐBKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa
đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai
trong lĩnh thành lập và hoạt động của doanh nghiệp,
Công bố nội dung đăng ký doanh Nghị định số 01/2021/NĐ-CP hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của
nghiệp (đối với doanh nghiệp tư ngày 04/01/2021 của Chính Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
nhân, công ty TNHH, công ty cổ phủ về đăng ký doanh nghiệp - Đã được công bố tại Quyết định số 2719/QĐ-UBND
phần, công ty hợp danh)
(1258/QĐ-BKHĐT)
ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục
hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập
và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu. (Hủy công khai1)

5

- Đã được công bố tại Quyết định số 885/QĐBKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa
đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai
trong lĩnh thành lập và hoạt động của doanh nghiệp,
Nghị định số 01/2021/NĐ-CP
hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của
ngày 04/01/2021 của Chính
Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
phủ về đăng ký doanh nghiệp
- Đã được công bố tại Quyết định số 2719/QĐ-UBND
(1258/QĐ-BKHĐT)
ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục
hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập
và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký
hoạt động của chi nhánh, văn phòng
đại diện, địa điểm kinh doanh (đối
với doanh nghiệp tư nhân, công ty
TNHH, công ty cổ phần, công ty
hợp danh)

1

Các Mã TTHC có ghi chú “Hủy công khai”: Hủy công khai mã TTHC và tên TTHC đi kèm mã
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Tàu. (Hủy công khai)

6

- Đã được công bố tại Quyết định số 885/QĐBKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa
đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai
trong lĩnh thành lập và hoạt động của doanh nghiệp,
Nghị định số 01/2021/NĐ-CP hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu ngày 04/01/2021 của Chính Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
hạn thành công ty cổ phần
phủ về đăng ký doanh nghiệp - Đã được công bố tại Quyết định số 2719/QĐ-UBND
(1258/QĐ-BKHĐT)
ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục
hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập
và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu. (Hủy công khai)

7

- Đã được công bố tại Quyết định số 885/QĐBKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa
đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai
trong lĩnh thành lập và hoạt động của doanh nghiệp,
Nghị định số 01/2021/NĐ-CP hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của
ngày 04/01/2021 của Chính Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
phủ về đăng ký doanh nghiệp - Đã được công bố tại Quyết định số 2719/QĐ-UBND
(1258/QĐ-BKHĐT)
ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục
hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập
và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu. (Hủy công khai)

Thông báo cập nhật thông tin cổ
đông là cá nhân nước ngoài, người
đại diện theo uỷ quyền của cổ đông
là tổ chức nước ngoài (đối với công
ty cổ phần)
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8

- Đã được công bố tại Quyết định số 885/QĐBKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa
đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai
trong lĩnh thành lập và hoạt động của doanh nghiệp,
Nghị định số 01/2021/NĐ-CP hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của
Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư ngày 04/01/2021 của Chính Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
nhân
phủ về đăng ký doanh nghiệp - Đã được công bố tại Quyết định số 2719/QĐ-UBND
(1258/QĐ-BKHĐT)
ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục
hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập
và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu. (Hủy công khai)

9

- Đã được công bố tại Quyết định số 885/QĐBKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa
đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai
trong lĩnh thành lập và hoạt động của doanh nghiệp,
Nghị định số 01/2021/NĐ-CP hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của
Đăng ký thành lập công ty trách
ngày 04/01/2021 của Chính Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
nhiệm hữu hạn một thành viên từ
phủ về đăng ký doanh nghiệp - Đã được công bố tại Quyết định số 2719/QĐ-UBND
việc chia doanh nghiệp
(1258/QĐ-BKHĐT)
ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục
hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập
và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu. (Hủy công khai)

10

Đăng ký thành lập công ty trách Nghị định số 01/2021/NĐ-CP - Đã được công bố tại Quyết định

số 885/QĐ-
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nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ngày 04/01/2021 của Chính BKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
từ việc chia doanh nghiệp
phủ về đăng ký doanh nghiệp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa
(1258/QĐ-BKHĐT)
đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai
trong lĩnh thành lập và hoạt động của doanh nghiệp,
hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Đã được công bố tại Quyết định số 2719/QĐ-UBND
ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục
hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập
và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu. (Hủy công khai)

11

- Đã được công bố tại Quyết định số 885/QĐBKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa
đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai
trong lĩnh thành lập và hoạt động của doanh nghiệp,
Nghị định số 01/2021/NĐ-CP hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của
Đăng ký thành lập công ty trách
ngày 04/01/2021 của Chính Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
nhiệm hữu hạn một thành viên từ
phủ về đăng ký doanh nghiệp - Đã được công bố tại Quyết định số 2719/QĐ-UBND
việc tách doanh nghiệp
(1258/QĐ-BKHĐT)
ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục
hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập
và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu. (Hủy công khai)

12

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty Nghị định số 01/2021/NĐ-CP - Đã được công bố tại Quyết định số 885/QĐtrách nhiệm hữu hạn một thành viên ngày 04/01/2021 của Chính BKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

90

do tặng cho toàn bộ phần vốn góp

phủ về đăng ký doanh nghiệp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa
(1258/QĐ-BKHĐT)
đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai
trong lĩnh thành lập và hoạt động của doanh nghiệp,
hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Đã được công bố tại Quyết định số 2719/QĐ-UBND
ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục
hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập
và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu. (Hủy công khai)
- Đã được công bố tại Quyết định số 885/QĐBKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa
đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai
trong lĩnh thành lập và hoạt động của doanh nghiệp,
Nghị định số 01/2021/NĐ-CP hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của
ngày 04/01/2021 của Chính Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
phủ về đăng ký doanh nghiệp - Đã được công bố tại Quyết định số 2719/QĐ-UBND
(1258/QĐ-BKHĐT)
ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục
hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập
và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu. (Hủy công khai)

13

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên
do có nhiều hơn một cá nhân hoặc
nhiều hơn một tổ chức được thừa kế
phần vốn của chủ sở hữu, công ty
đăng ký chuyển đổi sang loại hình
công ty trách nhiệm hữu hạn hai
thành viên trở lên

14

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty Nghị định số 01/2021/NĐ-CP - Đã được công bố tại Quyết định số 885/QĐtrách nhiệm hữu hạn một thành viên ngày 04/01/2021 của Chính BKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
do thừa kế
phủ về đăng ký doanh nghiệp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa
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(1258/QĐ-BKHĐT)

đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai
trong lĩnh thành lập và hoạt động của doanh nghiệp,
hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Đã được công bố tại Quyết định số 2719/QĐ-UBND
ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục
hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập
và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu. (Hủy công khai)

- Đã được công bố tại Quyết định số 885/QĐBKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa
đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai
trong lĩnh thành lập và hoạt động của doanh nghiệp,
Nghị định số 01/2021/NĐ-CP hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của
ngày 04/01/2021 của Chính Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
phủ về đăng ký doanh nghiệp - Đã được công bố tại Quyết định số 2719/QĐ-UBND
(1258/QĐ-BKHĐT)
ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục
hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập
và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu. (Hủy công khai)

15

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên
theo quyết định của cơ quan có thẩm
quyền về sắp xếp, đổi mới doanh
nghiệp nhà nước

16

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty Nghị định số 01/2021/NĐ-CP
trách nhiệm hữu hạn một thành viên ngày 04/01/2021 của Chính
do chuyển nhượng, tặng cho một phủ về đăng ký doanh nghiệp
(1258/QĐ-BKHĐT)
phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá

- Đã được công bố tại Quyết định số 885/QĐBKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa
đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai
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nhân khác hoặc công ty huy động
thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ
chức khác

trong lĩnh thành lập và hoạt động của doanh nghiệp,
hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Đã được công bố tại Quyết định số 2719/QĐ-UBND
ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục
hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập
và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu. (Hủy công khai)
- Đã được công bố tại Quyết định số 885/QĐBKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa
đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai
trong lĩnh thành lập và hoạt động của doanh nghiệp,
Nghị định số 01/2021/NĐ-CP hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của
ngày 04/01/2021 của Chính Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
phủ về đăng ký doanh nghiệp - Đã được công bố tại Quyết định số 2719/QĐ-UBND
(1258/QĐ-BKHĐT)
ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục
hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập
và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu. (Hủy công khai)

17

Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội
dung đăng ký kinh doanh trong Giấy
phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư
hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý
tương đương khác

18

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn Nghị định số 01/2021/NĐ-CP
phòng đại diện (đối với doanh ngày 04/01/2021 của Chính
nghiệp hoạt động theo Giấy phép phủ về đăng ký doanh nghiệp
đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc
(1523/QĐ-BKHĐT)
các giấy tờ có giá trị pháp lý tương

- Đã được công bố tại Quyết định số 885/QĐBKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa
đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai
trong lĩnh thành lập và hoạt động của doanh nghiệp,
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đương)

hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Đã được công bố tại Quyết định số 2719/QĐ-UBND
ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục
hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập
và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu. (Hủy công khai)

19

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)

- Đã được công bố tại Quyết định số 885/QĐBKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa
đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai
trong lĩnh thành lập và hoạt động của doanh nghiệp,
Nghị định số 01/2021/NĐ-CP hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của
ngày 04/01/2021 của Chính Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
phủ về đăng ký doanh nghiệp - Đã được công bố tại Quyết định số 2719/QĐ-UBND
(1523/QĐ-BKHĐT)
ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục
hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập
và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu. (Hủy công khai)

2. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP XÃ HỘI
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Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã
hội, quỹ từ thiện thành doanh nghiệp
xã hội

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP
ngày 04/01/2021 của Chính
phủ về đăng ký doanh nghiệp
(1038/QĐ-BKHĐT

- Đã được công bố tại Quyết định số 885/QĐBKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa
đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai
trong lĩnh thành lập và hoạt động của doanh nghiệp,
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1397/QĐ-BKHĐT)

hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Đã được công bố tại Quyết định số 2719/QĐ-UBND
ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục
hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập
và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu. (Hủy công khai)

