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UY BAN NHAN DAN
T!NH BA R!A - VUNG TAU

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA YIT NAM
Dc 1p - Tij do - Hnh phüc

S& '5'/QD-UBND

Ba Rja - Vüng Tàu, ngày tháng-1'f nám 2020
QUYET D!NH

Ye vic cong b Danh rnI1c thu ttic hành chnh dirçrc sfra dôi, bô sung trong linh
vrc thanh 1p va hoiit d9ng cua doanh nghiçp va Linh v1rc dan thau 1ia ch9n nha
A
A
.,.
.
.
A
dan tir thu9c tham quyen giai quyet cua Sor Ke hotch va• Dan
hr
tinh Ba Ra - Vüng Tan
A

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH BA RIA - VUNG TAU
C'än c& Lut To ch&c CiiInh quyn dja phuv'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015, Luát
so 47/2019/QHJ4 ngày 22 tháng 11 nám 2019 tha dOi, bô sung m5t so diéu cia Lu2t
TO chic ChInh pith và Luçt To chic Chinh quyên dja phzrcrng,
Can th Nghj dinh sd 63/2010/ND-CP ngày 08 tháng 6 nám 2010 cña GhInh pJu
v viêc kim soát thñ tyc hành chInh, Nghj djnh s 48/2013/ND-UP ngày 14 tháng 5
nám 2013 cüa ChInh phñ tha di, bd sung m5t so' diu cña các Nghj djnh lien quan dIn
kilm soát thi tuc hành chInh, Nghj djnh so' 92/201 7/ND-C'P ngày 07 tháng 8 nám201 7
cña ChInh pun tha do'i, bo' sung mç5t so' diu cza các nghj djnh lien quan dê'n kilm soát
th tyc hành chInh;
Can ci Thông hr s102/2017/7T-VPCPngày 31 tháng 10 näm 2017 cüa Bô
trzrO'ng, Chz nhim Van phOng ChInh pun hzrOng dn nghip vy v kilm soát tith tyc
hành chInh;
Can th Quylt djnh so' 1523/QD-BKHDT ngày 19 tháng 10 nám 2020 cza Bó
trlt&ng Bô Kê hogch và Dáu hr ye cOng bO thi tuc hành chInh sia dOi, bO sung linh vtc
thành 1p và ho cit d(5ng cia doanh nghip thu5c phgm vi chic náng quán l) cña B5 Ké
hoach và Dáu tw,
Can c& Quyé't djnh so' 1463/QD-BKHDT ngày 06 tháng 10 nám 2020 cia B(5
trwOng Bç3 Ké hogch và £)áu hr cOng bO danh myc thi tyc hành chInh tha dOi, bO sung
irong linh vrc dáu tháu thu(5c phgm vi chzc náng quán lj cza Bó Ké hogch và Dáu tu
Theo d nghj cza Giám do'c SO' KI hogch và Do'u hr tgi TO' trinh
SKHDTngày tháng,/( nám 2020.

so' 4l4 //7 p

QUYET IflNH:
Diu 1. Cong bô kern theo Quyt djnh nay Danh miic 10 thu tuc hành chInh duçic
sira di, b sung trong lInh virc Thành 1p và boat dng doanh nghip và Linh vrc du
thu 1a chçn nhà du tr thuc thm quyn giâi quy& cüa S& K hoach và f)u tu tinh
Ba Rja - Vüng Tàu (dâ dwçrc cOng bo' tqi Quylt djnh so' 1036/QD-UBND ngày 27 tháng
4 nám 2020 cüa Chñ tich ('Jy ban nhân dan tinh v vic cOng bo' Danh myc thu tyc hành
chInh mái ban hành thu5c linh DIu thcu thuçäc thdm quyn giái quylt cua SO' KI hogch
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và Dcu tie tinh Ba Rja - Vüng Tàu; Quye't djnh so' 2719/QD-UBND ngày 15 tháng 10
nàm 2019 cia Cith tjch Uy ban nhân dan tinh v vic cong bo' Danh mic tith tyc hành
chInh tha do'i, bo' sung trong li'nh vyc thành lcp và hogt dç3ng cza doanh nghip thu(5c
thcim quyn giái quylt cza Sâ KI hogch và Dáu tie tinh Ba Rja — Vüng Tàu).
Nôi dung chi tit thU tiic hành chInh duçic bàn hành theo Quyêt djnh so 15231QDBKHDT ngày 19 tháng 10 nàm 2020 cUa B trtthng B Kê hoach và Dâu tti ye cong bô
thU ti1c hành chinh sUa dôi, bô sung linh vrc thành 1p và hoat dng cUa doanh nghip
thu(c phm vi chUc nang quán 1 cUa B Kê hoch và Dâu lit Yà Quyêt djnh so
1463/QD-BKHDT ngày 06 tháng 10 näm 2020 cUa B trithng Bô Kê ho?ch và Dâu lit
cong bô danh miic thU tiic hành chInh si'ra dôi, bô sung trong linh vrc dâu thâu thuc
phtm vi chüc nàng quân 1 cUa Bô Ké hoch và Dâu tu.
Giao Giám dc Sâ K hoch và Du tu chju trách nhim v hInh thUc, ni dung
cong khai thU tçic hành chInh theo dUng quy djnh dôi vri nhUng thU tic hành chInh
thuc thm quyn tip nh.n, giãi quy& cUa dan vj mInh.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lire thi hành k tr ngày k.
Quyt djnh và Danh m11c kern theo duçic däng tái trên Cing thông tin din tir cUa
tinh Ba Rja — Vüng Thu, dja chi: http://www.baria-vungtau.gov.vn
Diu 3. Giao Si Kê hotch và Du lit chU tn, phi hçip vâi Van phông Uy ban
nhân dan tinh và ca quan có lien quan can ci'r các thU tVc hành chInh cong b t.i Quy&
djnh nay rà soát, xây dirng quy trInh ni b giái quy& thU tiic hành chInh trInh ChU tjch
Uy ban nhân dan tinh phê duyt.
Can cü Quyt djnh phê duyt quy trmnh ni b, Sà K hoach và Du ttx chU tn,
phôi hqp vói S& Thông tin và Truyn thông xây dirng quy trInh din tU giâi quy& thU
tiic hành chinh trén phn mm cUa H thng thông tin mt cUa din tU cUa tinh.
Diu 4. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Giám dê,c Sâ K ho?ch và Du
tu; Giám dc S& Thông tin và Truyn thông; Giám dc các SO, ThU truâng các Ban,
ngành thuôc Uy ban nhân dan tinh và ThU truâng các co quan, don vj Co lien quan chju
trách nhiêm thi hành Quyt djnh nay.!.
No'i nhân:
- Nhu Diêu 4;
- Van phông ChInh
- Cic KSTTHC (b/c);
- BO Kê hoach và Dâu ti.r (b/c);
- TTr.Tinh üy, TTr HDND tinh (b/c);
- UB MTI'Q VN tinh;
- S& NOi vi; Sâ Thông tin và Truyn thông;
- Báo BR-VT, Dài PiTH tinh;
- Trung tam Cong báo Tin hpc tinh;
- Trung tam phc v hành chInh công;
- Li.ru: VT, NC7.

KT.CHU T!CH
T!CH/'

Trn Van Tuãn
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MVC THU TUC HANH CH!NH THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA sO KE HOiCH vA oAu TII
T!NH BA R!A — VUNG TAU
'D

./QD-UBND ngày.Z6 tháng-11. näm 2020
Quye't djnh sd
cüa C/ia tjch UBND tinh Ba Rja — Vüng Tàu)

Danh mite thu tyc hành chInh thrqc sfra di, bi sung.
Ten thu
STT ti.c hành
chinhcü

Ten thu
tuc hành
chInh
mi

Thôi hn giãi
quyt

D!a dim
thtrc hiên

Cách thü'c
thirc hiên

PhI, 1 phi

Can dr pháp 1

Ghi chIi

- Lut Doanh nghip
68/2014/QH13
s
ngày 26 tháng 11
näm 2014;

ni
Nhtng
dung con 1ti
TTHC
cüa
thirc hin theo
Quyt djnh s
1523/QDBKIIDT ngày
19 tháng 10
näm 2020 cüa
B trithng B
K hoach và
Du tu v
cong b thu
hành
tuc
ch1th süa di,
b sung lTnh
virc thành lap
và hoat dQng

I. Linh virc thành 1p và hot dng cüa doanh nghip
Däng k
thành 1p
doanh
nghip tis
nhân

Dàng k
thành 1p
doanh
nghip tU
nhân

* Thôi gian tip Tti Trung
nhn Va giao tam phc
trã kt qua:
vi hành
Tr thr hai dn chInh cong
thr sáu hang tinh tinh
Riatuân (sángtt'r 07 Ba
gRi 30 den 12 Vüng Tàu.
gR 00, bui
chiu tir 13 gi?
den 16 gRi 30),
trü các ngày
nghi theo quy
djnh.
* ThO'i hin giãi
A
quyet:
- Trong th&i hn
03 (ba) ngày lam

H sa duçic
nôp theo mt
trong
các
phuong thirc
sau day:

50.000
dng/1n, np
ti thii diem
sci
np h
nêu däng 191
tiel?
- Np ho s trirc
(Thông
tii
trirc tip;
47/20 19/TT- Ngu&i dti BTC).
diên
theo
- Min 1 phi
php
di
1utJI'Tguii
dai diên theo trucYng
uy
quyen däng k)" qua
np ho sor mng din tu,
k
däng
k däng
doanh nghip thành 1p trén
ciiuyn
qua
m.ng
hO
din tü theo di
so

- Nghj djnh s
78/2015/ND-CP ngày
14 tháng 9 nàm 2015
cOa ChInh phU
däng
k
doanh
nghip;
- Nghj
djnh
s
108/201 8/ND-CP
ngày 23 tháng 8 näm
2018 cüa ChInh phU
süa d&, b sung mt
s6 diu cüa Nghj djnh
SO 78/2015/ND-CP
ngày 14 tháng 9 näm
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vic, k tir khi
nhn dü ho scv
hqp 1.
- Tnthng hcip
qua
dàng k
mng din tir:
Nu qua thai
h.n 30 ngày, k
tü ngày gi'ri
thông báo ye
vic cap Giây
nhn
chi'mg
doanh
däng k3
ma
nghip
Phông Däng k
doanh
kinh
nhn
không
duçc ho sc bang
ban giây thI ho
so dang ky diçn
tu cua doanh
khong
nghiçp
con hiçu lrc.

trInh
quy
trên
Cong
tin
thông
quOc gia ye
däng
k
doanh nghip
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

kinh doanh 2015 cüa Chinh phü
(Thông tu so ye däng k doanh
47/2019/TT- nghip;
BTC).
- Nghj djnh s
122/2020/ND-CP
ngày 15 tháng 10
nàm 2020 cüa ChInh
phü quy djnh v phi
hçp, lien thông thU
tiic dàng k thành 1p
doanh nghip, chi
nhánh, van phông dai
din, khai trInh vic
sU dicing lao dng, cap
ma so &m vj tham
gia bâo hiêm xã hi,
dàng k sU dung hóa
don cUa doanh nghip
- Thông tu so
20/201 5/TT-BKHDT
ngày 01 tháng 12
näm 2015 cüa B
trueing B K hoach
và Du tu hithng d1n
doanh
k
däng
nghip
- Thông tu s
02/2019/TT-BKHDT
ngày 08 tháng 01
näm 2019 cUa B
truâng Bt Ké hoach

doanh
cüa
nghip thuc
phm vi chüc
quan l)T
Ke
cua B
hoach va Dau
tu.
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và D.0 ti.r s1ra di, b
sung mt so diêu cüa
ti.r
so
Thông
20120151TT-BKHDT
ngày 01 tháng 12
nàm 2015 cüa BO
tru&ng B Ké hoch
và Dâu tu;

:1
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- Thông tu so
47/201 9ITT-BTC
ngày 05 tháng 8 näm
2019 cüa Bô tru&ng
Tài chInh quy
B
djnh müc thu, chê d
thu, np, quãn 1 và
si'r diing phi cung cap
doanh
thông
tin
nghip, 1 phi däng
k doanh nghip.
Dàng k
thánh 1p
cong ty
TNHH
mt thãn.h
2

Däng k
thành 1p
cong
ty
TNT-IH
mt thành
Vfl

* Thôi gian tip Tti Trung
nhn và giao tam phiic
trã kt qua:
vi hành
Tir thu hai dn chInh cong
thir sáu hang tinh tinh
Rjatun (sang tir 07 Ba
gi 30 dn 12 Vüng Tàu.
gi?i 00, bui
chiu tt'r 13 giv
dn 16 giä 30)
tnr cac ngay
nghi theo quy

H so duçic
np theo mt
trong
các
phucing thüc
sau day:

5 0.000
dôngllãn, np
tai th?yi diem
np ho so
nu dàng 19'
tie
- Nôp h so tiVe
(Thông tu so
trirctip;
.. di. 47/2019/TT- Nuoi
BTC).
theo
d
- Min 1 phI
doi
1ut/Ngui
truong hçip

ni
Nhüng
dung con 1i
TTHC
cüa
thirc hin theo
- Nghi dinh s Quyêt djnh so
78/201 5/ND-CP ngây 1 523/QD14 tháng 9 näm 2015 BKFIDT ngày
cüa Chinh phU v 19 thang 10
doanh näm 2020 cüa
dàng
k
BQ trisâng B
nghip;

- Lust Doanh nghip
68/2014/QH13
so
ngày 26 tháng 11
näm 2014;

- Nghj

djnh

so Du

tu

ye

6
djnh.
* Thoi hjtn giãi
quyt:
- Trong thai hn
03 (ba) ngày lam
VC, k ti.i lchi
nhn du h so
hop 1.
- Tru&ng hop
däng k
qua
ming din tir:
Nêu qua thai
h?n 30 ngày, k
tü ngày giri
thông báo v
vic cp Giy
chirng
nlwn
dang k doanh
nghip
ma
Phông Däng ky
kinh
doanh
không
nh.n
ducc ha so bn
ban giy thI ho
so dàng k din
ti'r cüa doanh
nghip
khOng
con hiêu hrc.

dai din theo
uy
quyen
np ho so
däng
k
doanh nghip
qua
mng
din tir theo
quy
trInh
trén
Cong
thông
tin
quôc gia ye
dàng
k
doanh nghip
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

däng k5' qua
mng din tü,
dang
k
thành 1p trén
Co sâ chuyên
di tfr h
kinh doanh
(Thông tu s
47/2019/TTBTC).

cong b thu
hành
tiic
chInh süa di,
bô sung lTnh
vc thành 1p
và hott dng
doanh
cUa
nghip thuc
phm vi chrc
nàng quãn 1
, cüa BO Ke
- Nghj dnh
hoch và Du
122/2020/ND-CP
ngày 15 tháng 10 tU.
näm 2020 cüa ChInh
phü quy djnh v phi
hop, lien thông thu
t1ic däng k thành 1p
doanh nghip, chi
nhánh, van phông di
din, khai trInh vic
sCr diing lao dng, cp
ma s don vj tham
gia bâo him xã hi,
dAng k sir diing boa
don cüa doanh nghip
108/2018/ND-CP
ngày 23 tháng 8 näm
2018 cüa ChInh phü
sra d6i, b sung mt
so diêu cüa Nghj djnh
78/201 5/ND-CP
s
ngày 14 tháng 9 nàm
2015 cUa ChInh phü
ye däng k' doanh
nghip;

- Thông tu so
20/201 5/TT-BKF]DT
ngày 01 tháng 12
nAm 2015 cüa Bô
trithng B K hoch
và Dâu tu hurng dn

7
k
däng
nghiêp

doanh

- Thông tu so
02/2019/TT-BKHDT
ngày 08 tháng 01
näm 2019 cüa B
trithng B Kê hoch
và Dâu tu sira dôi, bô
sung mt so diêu cüa
so
Thông
tu
20/201 5/TT-BKHDT
ngãy 01 tháng 12
näm 2015 cüa Bô
trithng B Ké hoch
và Dâu tu;
- Thông tu so
47/201 9/TT-BTC
ngày 05 tháng 8 näm
2019 cüa BO tru&ng
Tài chInh quy
B
djnh mirc thu, chê dO
thu, np, quãn 1 va
sr ding phi cung cap
doanh
thông
tin
nghip, 1 phi däng
k doanh nghip.
3

Däng k
thành 1p
cong ty
TNHH hai
thành viên

Däng k
thành Ip
cong
ty
TN}IH hai
thânh viên

* Thô'i gian tip Tii Trung
nhn và giao tam phiic
vii hành
trã kt qua:
Ti thir hal dn chInh cong
tinh tinh

H so duçic
np theo mOt
trong
các
phuong thic

50.000
dông/lãn, np
ti thai diem
np ho so
nu dàng k

- Lut Doanh nghip
68/2014/QH13
so
ngây 26 tháng 11
näm 2014;

N1tng
nOi
dung con laj
TTHC
ciia
thirchin theo
Quyêt djnh so
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1n\ trà len

thi'r sáu hang Ba
Rjatun (sang ti 07 VUng Tàu.
gi? 30 dn 12
gi& 00, bui
chiu tr 13 gi1
dn 16 gii 30),
trr cac ngày
nghi theo quy
* Thô'i hn giãi
quyk
- Trong thi hn
03 (ba) ngày lam
vic, k tir khi
nhn dü h s
hp 1.
- Tru&ng hçp
dang k
qua
ming din 1ir:
Nêu qua thai
hn 30 ngày, k
t
ngày gui
thông báo
vic c.p Giy
chung
nhn
däng k doanh
nghip
ma
Phông DAng
kinh
doanh
không
nhân
duc h so bang

sau day:
- Np h
trirc tiêp;
- Ngi.rôi dti
din
theo
pháp
lutJNgUGi
di din theo
u
np ho
dàng
doanh nghip
mng
qua
diên tcr theo
trinh
quy
trén
Cng
thø,ng
tin
quoc gia ye
däng
k'
doanh nghip
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

1 523/QDBKHDT ngày
19 tháng 10
näm 2020 cüa
B tru&ng B
Ké hoch và
Du tu v
cong b thu
hành
tiic
chInh s1ra di,
b sung linh
thành 11D
hot dng
V
doanh
cua
nghiçp thuc
phm vi chirc
näng quãn l)
ccia Bô Kê
- Nghj djnh so hoch và Du
122/2020/ND-CP
tu.
ngày 15 tháng 10
nàm 2020 cüa ChInh
phü quy djnh v phi
hqp, lien thông thu
tiic dàng k thành l.p
doanh nghip, chi
nhánh, vAn phông dti
din, khai trinh vic
su diing lao dng, c.p
ma so don vj tham
gia bão him xa hi,
dAng k sü diving hóa

- Ngh
djnh s
78/20 1 5/ND-CP ngây
14 tháng 9 näm 2015
cüa ChInh phü v
doanh
dàng
k
- Min 1 phi nghip;
dôi
oi
s
djnh
tnxmg hqp - Nghj
däng k qua 108/201 8/ND-CP
mng din tCr, ngày 23 tháng 8 näm
k 2018 cüa ChInh phü
dàng
thành 1p trên si'ra di, bô sung mt
co si chuyên s6 diu cüa Nghj djnh
78/201 5/ND-CP
di hr h s
kinh doanh ngày 14 tháng 9 nàm
(Thông tu s6 2015 cüa ChInh phü
47/2019/TT- ye däng k doanh
nghip;
BTC).
trirc
tip
(Thông tu so
47/2019/TTBTC).
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ban giy thI h
s dàng ky then
tr cua doanh
nghip
không
con hiçu hrc.

dn cüa doanh nghip
Thông tu so
20/2015/TT-BKHDT
ngày 01 tháng 12
nàm 2015 cüa Bô
truâng BQ Ke hoch
vá Dâu tr hixOng dan
doanh
däng
k
nghip
- Thông tx so
02/201 9/TT-BKJ-IDT
ngày 08 tháng 01
näm 2019 cüa Bô
trithng BO Ké hoch
và Dâu tu sra dôi, bô
sung mt so diêu cüa
Thông
tu
so
20/201 5/TT-BK}]DT
ngày 01 tháng 12
näm 2015 cüa B
tnr&ng B Ké hoach
và Dâu tii;
- Thông tu so
47/201 9/TT-BTC
ngày 05 tháng 8 nàm
2019 cüa B trithng
B
Tài chInh quy
ctjnh mirc thu, chê d
thu, np, quãn 1 và
sfr diing phi cung cap
doanh
thông
tin

10
nghip, 1 phi däng
k doanh nghip.

:

Ic
lap

c
phn

Dàng k
thành 1p
cong ty cô
phn

* Thôi gian tip Ti Trung
nhn và giao tam phiic
hành
trã kt qua:
v
Tir thir hai dn chInh cOng
thu sáu hang tinh tinh
Riatun (sang tfi 07 Ba
gii 30
12 VUng Thu.
gi? 00, bui
chiu tr 13 gio
den 16 gRi 30),
tth các ngây
nghi theo quy
djnh.
* Tho'i hin giãi
A
quyet:
- Trong thai hn
03 (ba) ngày lam
vic, k
uii
nhn u h
hçip 1.
- Truing hqp
däng k
qua
mng din tü:
Nêu qua thai
hn 30 ngày, k
tir ngày gui
thông báo v
vic cp Giy

H so duqc
np theo mt
trong
các
phuong thüc
sau day:

50.000
dng/1n, np
ti th&i dim
np h
so
nêu däng 19'
tiêI
- Np h so 1rirc
(Thông
tix
so
true tip;
47/2019/TT- Nguii
• BTC).
diên
theo
- Min 1 phi
IDP
VOl
doi
1utINguvi
d.i din theo truYng hc
uy
quyen däng k qua
np ho so ming dlfl ttr,
kY
däng
k dang
tren
thành
1ar
doanh nghip
CO s& chuyn
qua
mng
hO
din tr theo d
quy
trInh kinh doanh
trên
Cong (Thông tu SO
thông
tin 47/2019/TTBTC).
quc gia
däng
k)
doanh nghip
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

- Lut Doanh nghip
68/2014/QH13
s
ngày 26 tháng 11
nAm 2014;
- Nghj
jh
7812015/ND-CP ngày
14 tháng 9 näm 2015
cUa ChInh phü
doanh
däng
k
nghip;
- Nghj
djnh
s
108/2018/ND-CP
ngày 23 tháng 8 näm
2018 cüa ChInh phU
s'cra dM, b sung mt
s diu cüa Nghj djnh
SO
78/201 5/NDCP
ngày 14 tháng 9 näm
2015 cüa ChInh phü
däng k doanh
nghip;
- Nghj djnh s
122/2020/ND-CP
ngày 15 tháng 10
näm 2020 cüa Chinh
phü quy djnh v ph&
hçip, lien thông thu
tiic däng k thành 1p

ni
Nhing
dung con 1i
TTHC
cüa
thirc hin theo
Quy& djnh s6
1523/QDBKHDT ngày
19 tháng 10
näm 2020 cüa
B tru&ng B
Kê hoach và
u iir v
cong b thu
hành
tue
ciiIth süa di,
b sung linh
vuc thành ip
và hot dng
doanh
cüa
nghip thuc
phm vi chirc
näng quân i
Kê
cüa B
hoch và Du
tU.

11
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'

chirng
nhn
däng k doanh
nghip
ma
Phông Dàng k
kinh
doanh
không
nhn
duqc ho so bang
ban giây thi ho
so däng k din
tu cua doanh
nghiçp
khong
con hieu krc.

doanh nghip, chi
nhánh, van phông di
din, khai trInh vic
si.'r diing lao dng, cap
ma so don vj tham
gia bão hiêm xä hi,
dãng k sü dung hóa
don cüa doanh nghip
- Thông tis s
20/2015/TT-BKHDT
ngày 01 tháng 12
näm 2015 cüa B
trithng B K hoch
vâ Dâu tu huâng dan
doanh
dàng
k
nghip
- Thông tu so
02/201 9/TT-BKHDT
ngây 08 tháng 01
nàm 2019 cüa Bô
truông B Kê hotch
và Dâu tu sira dôi, bô
sung mt so diêu cüa
so
Thông
tu
20/201 5/TT-BKHDT
ngày 01 tháng 12
nàm 2015 cüa Bô
trtràng Bô Kê hoach
và Dâu ti.r;
- Thông tu s
47/201 9/TT-BTC

12
si

ngày 05 tháng 8 näm
2019 cüa Bô truing
Bô Tài chInh quy
djnh müc thu, chê d
thu, np, quân 1 và
sü dung phi cung
doanh
tin
thông
nghip, 1 phi däng
k doanh nghip.

,

r

cap

5

Dàng k
thành 1p
cong ty
hçp danh

Dàng k
thành 1p
cong
ty
hcip danh

* Thô'i gian tip Tai Trung
nhn
giao tam phiic
v1i
hành
trã kt qua:
Th th hai dn chInh cOng
thu sáu hang tinh tinh
Rjatun (sángtir 07 Ba
gRi 30 den 12 VUng Tàu.
va

gRi 00, bui
chiu tr 13 gicl
dn 16 giä 30),
tri'r các ngây
nghi theo quy
djnh.
* ThO'i hn giãi
quyet:
- Trong thiii hmn
03 (ba) ngày lam
vic, k
nhn du h
hqp 1.
- Trithng hcip

50.000
dông/lân, np
ti thai diem
SO
h
nêu däng k
tiôp
- Nphô so trçrc
(Thông t
trc tiêp;
47/2019/TT- Ngithi di BTC).
diên
theo
- Min 1 phi
pháp
vi
d6i
1ut'I'guii
dai diên theo truong h
. quyen dàng k qua
uy.
mrng din tu,
1 ho
k
dàng
k däng
doanh nghip thành 1p trên
mng co sâ chuyn
qua
ho
din tü theo di
quy
trinh kinh doanh
trên
Cong (Thông
thông
tin 47/2019/TTBTC).
quOc gia
H SO duçic
np theo mt
các
trong
phuong thüc
sau day:

\7

- Luât Doanh nghip
68/2014/QH13
ngày 26 tháng
nàm 2014;

Nhung
dung con 1i
TTHC
cüa
thirc hin theo
Quy& djnh
1523/QDBKHIDT ngày
19 tháng 10
näm 2020 cüa
Bt truàng B
K hoch và
Dâu tu
Cong bô thu
hành
tiic
chInh sra cti,
bô sung lTnh
v1rc thành 1p
hot dng
doanh
cüa
nghip thuc
pham vi chüc
nàng quãn l
rici

so

- Nghj djnh SO
78/2015/ND-CP ngày
14 tháng 9 nàm 201
cüa Chinh phü
doanh
k
däng
nghip;
ye

- Nghj
djnh
s
108/201 8TND-CP
ngày 23 tháng 8 nám
2018 cüa ChInh phü
süa di, bô sung môt
s diu cüa Nghj djnh
s6 78/201 5/ND-CP
ngày 14 tháng 9 näm
2015 cüa ChInh phU
Ye dàng k doanh
nghip;

ye

va

13

tt
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däng k
qua
mang then tu
Nêu qua thai
hn 30 ngày, kê
tü ngày gl'ri
thông báo ye
vic cap Giây
chi'rng
nhn
däng k doanh
nghip
ma
Phông Däng k
kinh
doanh
không
nhn
ducic ho so bang
ban giây thI ho
so däng k' dicn
tii cua doanh
nghiçp
khong
con hieu luc.

dàng
k)'
doanh nghiêp
(https Ildang
kykinhdoanh
.gov.vn).

- Nghj djnh s cüa B
hoach va Dâu
122/2020/ND-CP
ngay 15 thang 10 tii
näm 2020 cüa ChInh
phü quy djnh ye phôi
hçip, lien thông thu
tiic dàng k thành 1p
doanh nghip, chi
nhánh, van phông di
din, khai trInh vic
sü ding lao dng, cap
ma so don vi tham
gia bão hiêm xâ hi,
däng k sü diing hóa
dan cüa doanh nghip
- Thông tii so
20/2015/TT-BKHDT
ngày 01 tháng 12
nàm 2015 cüa B
truâng B Ké hoch
và Dâu tu hithng dan
doanh
dang
k
nghip
- Thông tix so
02/201 9/TT-BKHDT
ngày 08 tháng 01
nãm 2019 cüa B
truâng B Kê hoch
và Dâu tu sCra dôi, bô
sung mt so diêu cüa
sO
Thông
tu

14

20/2015/TT-BKI-IDT
ngày 01 tháng 12
näm 2015 cüa B
truâng B K hoch
và Dâu tu;

I

Thông tu so
47/2019/TT-BTC
ngày 05 tháng 8 näm
2019 cüa B trix&ng
BO Tài chinh quy
djnh mirc thu, chê d
thu, np, quãn 1 và
sü ditng phi cung cp
doanh
tin
thông
nghip, 1 phi däng
k doanh nghip.
-

6

Däng k
hoat dng
chi nhánh,
van phông
dti din
trong
nithc (di
vói doanh
nghip tu
rlhafl,
cong ty
TM-IH,
cOng ty Co
phn,
cOng ty

Dàng k
hoat dng
chi nhánh,
van phOng
di din
trong
nucic (doi
vâi doanh
nghip tu
nhafl,
cOng
cOng tY
phn,
cong

CO
t

Thô'i gian tip Tai Trung
nhn và giao tam phiic
vi hành
trã kt qua:
Ti~ thi hai dn chInh cong
thir sáu hang tinh tinh
RjatuAn (sang tO 07 Ba
gi& 30 dn 12 Vting Tàu.
*

gii 00, bui
chiu tir 13 gii
dn 16 gii 30),
tth các ngày
nghi theo quy
dinh.
*

Thô'i hin giãi

H so duçcc
np theo mt
trong
các
phuong thirc
sau day:

50.000
dng/1n, np
ti thii dim
np h
so
nêu däng 19'
tiê1
Np h so trirc
(Thông
tii so
trirc tip;
47/20 19/TTNgu?i d.i BTC).
diên
theo
Min 1 phi
P1'P
di
1ut/Nguii
dai diên theo trthng hçr
uy
quyen dAng k qua
np ho so mng d1fl tiJ,
däng
k
-

-

-

-

,.

Lut Doanh nghip
68/2014/QH13
s
ngày 26 tháng 11
näm 2014;
-

Nghj djnh s
78/201 5/ND-CP ngày
14 tháng 9 näm 2015
cüa ChInh phü e
doanh
k)
däng
nghip;
-

djnh
SO
Nghj
108/201 8/NDCP
ngày 23 tháng 8 näm
2018 cüa ChInh phU
-

ni
NhUng
dung con 1i
TTHC
cüa
thirc hin theo
Quy& djnh s
1523/QDBKHIDT ngày
19 tháng 10
nám 2020 cüa
B tru&ng B
Ké hoch và
Dau tu ye
cOng b thu
hãnh
tuc
cinhi süa i,

15
dh) hcip danh)
,.

quyt:
- Trong thai han
03 (ba) ngày 1àm
vic, k t icii
than dü h
hçip 1.
- Truong hop
c
Icy
lua
mng diçn ttr:
Neu qua thai
hn 30 ngày, k
tu ngày g
thong bao ye
vic cp Giy
chirng
nhn
däng k doanh
nghip
ma
Phông Däng k
kinh
doanh
không
nhan
dtrqc h so b&n
ban giy thI hO
so däng k din
ti'r cüa doanh
nghip
không
cônhiulrc.

däng
k
doanh nghiêp
qua
mng
din tcr theo
trinh
quy
trên
Cong
thông
tin
•
quoc gia ye
uang
doanh nghiêp
(htt si/dan
kykinhdoanh
.gov.vn).

thành 1p trên
co so chuyên
dOi tui h
kinh doanh
(Thông tu sO
47/2019/TTBTC).

sira di, b sung mt
so diêu cua Nghi dinh
so
78/2015/ND-CP
ngày 14 tháng 9 näm
2015 cUa ChInh phü
ye
dàng k doanh
nghip;
h
- iiil ,4•
ulini
SO
C'D
122/2020/ND
13
ii g
iv
g
nari 2020 cüa FhIn)
phu quy dnh ye phoi
i e riong flu
tiic dang k thành 1p
doanh nghip, chi
nhánh, van phông di
din, khai trInh vic
sr diing lao dng, cap
ma sO don vj tham
gia bão hiêm xa hi,
dang k sir diing hóa
don cüa doanh nghip

- Thông ttr s
20/201 5/TT-BKHDT
ngày 01 tháng 12
näm 2015 cüa B
trithng B Ké hoch
và Dâu tu huàng dan
dàng
k
doanh
nghip
-

Thông

tu

so

b sung 11th
vuc thanh lap
và hot dng
cüa
doanh
nghip thuc
phm vi chirc
nàng quãn 1
cua Bo Ke
hotch va Dau
tu

16
02/2019/TT-BKHDT
ngày 08 tháng 01
näm 2019 cüa BO
tru&ng B Kê hoch
và Dâu tu stra dôi, bô
sung mt so diéu cUa
so
tu
Thông
20/2015/TT-BKHDT
ngày 01 tháng 12
nAm 2015 cüa B
truâng BO Ké hoch
vâ Dâu tu;

z4 ,1

- Thông tu sé,
47/2 0 19/TT-BTC
ngày 05 tháng 8 nàm
2019 cUa B truâng
Bô Tài chInh quy
djnh mirc thu, ché d
thu, np, quán 1 và
st'r diing phi cung cap
tin
doanh
thông
nghip, 1 phi däng
k doanh nghip.
7

Dàng k
hot dng
chi nhánh,
van phOng
din
d
(dôi vói
doanh
nghip

Däng k
hoat dng
chi nhánh,
van phông
din
d
(dOi
doanh
nghip

* Thôi gian tip Ti Trung
nhn va giao tam phic
vii hành
trã kt qua:
Tü thi'r hai dn chInh cong
thir sáu hang tinh tinh
Rjatun (sang ttr 07 Ba
gi 30 dn 12 Vüng Thu.
gi

00,

bui

50.000
dông/lân, np
ti thñ diem
np ho so
nêu dàng 19'
tiêl?
- Nôp h so tr1rc
(Thông ttr so
true tip;
47/2019/TTH so ducic
np theo mt
trong
các
phuong thi'rc
sau day:

ni
NhU'ng
dung con 1i
TTHC
cUa
thirchin theo
Quyêt djnh so
- Nghi diIth
78/2015/ND-CP ngày 15231QD14 tháng 9 näm 2015 BKHDT ngày
19 tháng 10
cüa ChInh phU
- Lut Doanh nghip
68/2014/QH13
so
ngây 26 tháng 11
näm 2014;

17
., tông hoat dng
. th3y theo Giy
Au phép d&u
:
*U,f,- diy tix, Giy
chirng
nhn d&u nhn du
tu
hoc ti.x
ho.c
các giây các giây
to có giá tO có giá
trj pháp 1 tr pháp
tucing
tucing
dixang)
&rang)

chiu tü 13 gRi
dn 16 gii 30),
trir các ngày
nghi theo quy
djnh.
* Thô'i han giãi
quyet:
- Trong th&i han
03 (ba) ngày lam
ViC, k tu kill
then du h) So
hqp 1.
- TruOng hqp
däng k
qua
mtng then tir:
Nêu qua th&i
han 30 ngày, k
tO ngày gui
thông báo v
vic cap Giy
chOng
nhân
dàng k doanh
nghip
ma
Phông Däng l(
kinh
doanh
không
nhn
duçic h so bang
bàn gi.y thI ho
so dàng k din
tO cüa doanh
nghip
không

- Ngu?i dai
din
theo
pháp
1utJNguii
dai din tho
uY
9UYCfl
np ho °
dãng
k
doanh nghip
qua
mng
din ti:r theo
trInh
quy
trên
Cng
thông
tiIi
quôc gia ye
ctäng
k
doanh nghip
(https://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

näm 2020 cüa
B triiàng B
Kê hoach và
Du tu ye
cong b thu
hành
tic
chInh süa dM,
b sung linh
viic thành laiD
va hoat dng
doanh
cüa
nghip thuc
phtm vi chOc
näng quàn 1
Kê
cüa B
122/2020/NDCP
hoach và Du
ngày 15 tháng 10 tu.
näm 2020 cüa ChInh
phü quy djnh v phôi
hqp, lien thông thu
tiic dàng k thành 1p
doanh nghip, chi
nhánh, van phông dai
din, khai trInh vic
s1r ding lao dng, cap
ma so dcm vj tham
gia báo him xã hi,
dãng k si:r dtng hóa
don cüa doanh nghip

doanh
däng
k
- Min 1 phi nghip;
dnh
s6
vâi - Nghj
déi
tru?mg hçip 108/201 8/ND-CP
däng k qua ngày 23 tháng 8 näm
mng din tr, 2018 cüa ChInh phü
dàng
k sfra di, b sung mt
thành 1p trén s diu cüa Nghj djnh
78/2015/ND-CP
co sO chuyn s
di tO h ngày 14 tháng 9 nàm
kinh doanh 2015 cüa ChInh phU
(Thông tu s6 v däng k)" doanh
47/2019/TI- nghip;
,
BTC).
- Nghj
BTC).

- Thông tu so
20/201 5/TT-BKHDT
ngày 01 tháng 12

18

con hiçu hrc.
r

•

nam 2015 cua BQ
trithng B9 Ké hoch
vâ D.0 tii huóng dn
k
doanh
dàng
nghip
- Thông ttr so
02/2019/TT-BKHDT
ngày 08 tháng 01
näm 2019 cüa Bô
trithng BO Ké hoch
và Dâu tu sra dôi, bô
sung mt so diêu cüa
Thông
tu
so
20/2015/TT-BKHDT
ngày 01 tháng 12
näm 2015 cüa B
truàng B Ké hoch
vã Dâu tu;
- Thông tu so
47/201 9/TT-BTC
ngày 05 tháng 8 nàm
2019 cüa BO tnthng
B
Tài chInh quy
djnh mtrc thu, ché d
thu, np, quân 1 và
sir diing phi cung cap
tin
doanh
thông
nghip, 1 phi däng
k doanh nghip.

8

* Thôi gian tip Ti Trung Ho so duqc ni
Thông
Thông
50.000 - Lut Doanh nghip Nhüng
1p nhn và giao tam phic np theo mt dôngllân, np so
1p báo
68/2014/QH13 dung con 1i
báo

19
di
kii

die

fcii
'do.
nghip tu
nhân,
cong ty
TNI*1,
cong ty Co
phân,
cOng ty
hcip danh)

dja diem
kinh
doanh
(dôi vói
doanh
nghip tix
nhân,
cong ty
TNHH,
cong ty cô
phân,
cong ty
hçip danh)

trã kt qua:
Tr thir hai dn
thir sáu hang
tuân (sángtü 07
giô 30 den 12
gi 00, buôi
chiOu ti'r 13 gRi
den 16 gi 30),
trir các ngày
nghi theo quy
djnh.
* Th&i han giãi
quyet:
- Trong thi han
03 (ba) ngày lam
vic, kê tü khi
nhn dü ho scr
hqp 1.
- Tnthng hçip
däng k qua
mtng din tr:
Nêu qua thii
htn 30 ngày, kê
ti'r ngày gui
thông ,báo ye
vic cap Giây
nhn
cháng
dàng k doanh
ma
nghip
Phông Däng k)"
doanh
kinh

hành
v
chInh cong
tinh tinh
Ba RiaVüng Thu.

trong
các ti thai diem
phuang thirc nôp ho so
nêu dang k
sau day:
tie1
- Nph sa tr1rc
(Thong tu so
trçrc tiép;
47/201 9/TT- Nguii dai BTC).
diên
theo
- Min 1 phi
pháp
dOi
vâi
luNgu?i
dai diên theo tru?Yng hçip
9uyen dãng k qua
Uy
np ho so m.ng din tir,
k
däng
k$' dang
doanh nghip thành 1p trên
qua mng cci si chuyên
din tir theo doi tr h
trInh kinh doanh
quy
Cong (Thông tu sO
trên
tin 47/201 9/TTthông
quOc gia ye BTC).
dàng
doanh nghip
(https ://dang
kykinhdoanh
.gov.vn).

ngày 26 tháng 11 cUa TTHC
thrc hin theo
näm 2014;
- Nghj djnh so Quyêt djnh sO
78/2015/ND-CP ngày 1523/QD14 tháng 9 näm 2015 BKHDT ngày
cUa ChInh phü ye 19 tháng 10
näm 2020 cUa
däng k doanh
B truOng B
nghip;
Kê hoch vâ
sO
djnh
- Nghj
Dâu tu ye
108/201 81ND-CP
cOng bô thU
ngày 23 tháng 8 näm tUc
hành
2018 cüa ChInh phü chInh sUa dOi,
s1ra dOi, bô sung mt bO sung linh
so diêu cia Nghj djnh virc thành lap
78/201 5/ND-CP và hoat dng
so
ngày 14 tháng 9 näm cUa
doanh
2015 cüa Chinh phü nghip thuOc
ye dàng k doanh phtm vi chUc
nghip;
näng quãn l
- Nghj djnh so cUa Bô Ke
ho.ch và Dâu
122/2020/ND-CP
ngày 15 tháng 10 tix.
nàm 2020 cüa ChInh
phü quy djnh ye phôi
hçip, lien thông thU
tiic däng k thành 1p
doanh nghip, chi
nhánh, van phông di
din, khai trinh vic
si:r diving lao dng, cap
ma sO don vj tham

20
!

không
nhn
duqc h so bn
ban giy thI ho
so dang ky diçn
tir cüa doanh
nghip
khong
cônhiêuluc.

gia báo hirn xã hi,
dàng k sr diing hóa
don cüa doanh nghip
- Thông tu so
20/201 5/TT-BKHDT
ngày 01 tháng 12
näm 2015 cüa B
truâng B K hoch
và D.0 tu huàng dan
doanh
dàng
k
nghip
- Thông tu so
02/201 9/TT-BKHDT
ngày 08 tháng 01
näm 2019 cüa Bt
tril&ng B Kê hoch
và Dâu tu süa dôi, bô
sung mt so diêu cUa
so
Thông
tu
20/2015/TT-BKHDT
ngày 01 tháng 12
näm 2015 cüa Bô
trurng B Ké hoch
và Dâu ti.x;
- Thông tu so
47/2019/TT-BTC
ngày 05 tháng 8 nàm
2019 cüa B tru&ng
Bô Tài chInh quy
djnh müc thu, chê d
thu, np, quãn 1 vâ

21
st'r dung phi cung cp
doanh
thông tin
nghip, 1 phi däng
k doanh nghip.
9

Thông
báo
1.p
dja diem
kinh
doanh
(di VcYi
doanh
nghip
hot dng
theo Giây
phép du
tu, Giy
chüng
nhn du
tu
hoc
cac giây
ta có giá
trj pháp 1
tirnng
throng)

Thông
1p
báo
dja diem
kinh
doanh
(doi VOl
doanh
nghip
hot dng
theo Giây
phép du
tu, Giy
chirng
nhn du
hotc
tu
cac giây
ta có giá
trj pháp 1)'
tuang
throng)

* Thô'i gian tip Ti Trung
nhn và giao tam phic
vii hành
trã kt qua:
Tr thu hai den chInh cong
tht'r sáu hang tinh tinh
tun (sángt1r 07 Ba Ragia 30 den 12 Vüng Tàu.
gi& 00, bui
chiu tir 13 gi?i
dn 16 gRi 30),
trtr cac ngày
nghi theo quy
dinh.
* ThO'i hn giãi
quyet:
- Trong thai han
03 (ba) ngày lam
vic, k
nhn du h
hqp l.
- Tris&ng hçip
dàng k
qua
mng din tu:
Néu qua thai
hn 30 ngày, k
tii ngày gui

H sa duqc
np theo mt
trong
các
phucing thuc
sau day:

5 0.000
dng/1.n, np
ti thai dim
sci
np h
nêu dàng 19'
tiê1
- Np h so tiVc
(Thông lit so
tryc tip;
47/2019/TTNgi.thi di BTC).
diên
theo
- Min 1 phi
iap
dôi
ai
1uv'iguai
dai diên theo truang hçip
' dãng k qua
uy
quyen
nôp ho so mng din tu,
däng
k dàng
doanh nghip thành l.p trên
qua
mng Co s& chuyn
din tü theo di tr ho
quy
trinh kinh doanh
trên
Cong (Thông tu So
thông
tin 47/2019/TTBTC).
quc gia
däng
k
doanh nghip
(https://dang
kykinhdoanh

- Lut Doanh nghip
68/2014/QH13
s
ngày 26 tháng 11
nãm 2014;
- Nghj djnh
78/2015/ND-CP ngày
14 tháng 9 nàm 2015
cUa ChInh phü Vê
k
doanh
dáng
nghip;
- Ngh
djnh
so
108/201 8/ND-CP
ngày 23 tháng 8 näm
2018 cüa ChInh phü
sira di, b sung mt
cüa Nghj djnh
78/2015/NDCP
S
n gay 14 tháng 9 näm
2015 cüa ChInh phü
v däng k doanh
nghip;
- Nghj djnh s
1 22/2020/ND-CP
ngày 15 tháng 10
näm 2020 cüa ChInh
phü quy djnh v ph&

ni
NhUng
dung con 1ii
TTHC
cüa
thire hin theo
Quy& djnh s
1523/QDBKHDT ngày
19 tháng 10
nàm 2020 cüa
B trllâng B
Ké hoch và
D.0 ttr ye
cong b thu
hành
tue
c1i1nh sua di,
b sung lmnh
vuc thành ip
và hoat dng
doanh
cüa
nghip thuc
phm vi chuc
näng quãn i
Ké
cüa B
hoch và Du
lit.

22
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thông bao v
vic cap Giây
chmg
nhn
däng k doanh
nghip
ma
Phông DAng k)
kinh
doanh
không
nhin
duçic ho so bn
bàn giây thI ho
so dAng k din
tu cua doanh
nghiçp
khong
con hieu luc,

.gov.vn).

hçip, lien thông thu
tVc dàng k thành 1p
doanh nghip, chi
nhánh, vAn phông di
din, khai trInh vic
sir diing lao dng, cap
ma so don vj tham
gia bâo hiêm xã hi,
dAng k) sü ditng hóa
don cüa doanh nghip
- Thông tis s
20/201 5/TT-BKI-JIDT
ngày 01 tháng 12
nAm 2015 cüa Bô
trithng B K hotch
và Dâu ti' hiiing dan
doanh
dAng
k
nghip
- Thông tu so
02/201 9/TT-BKHDT
ngày 08 tháng 01
nAm 2019 cüa Bô
tnthng B Ké hoch
và Dâu tu sira dôi, bô
sung mOt so diêu cüa
Thông
tu
so
20/201 5/TT-BKHDT
ngày 01 tháng 12
nAm 2015 cüa Bô
tru&ng B Ké hoch
và Dâu tu;
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- Thông tu s
47/2019/TT-BTC
ngày 05 tháng 8 nàm
2019 cüa Bô truâng
Bô Tài chInh quy
djnh müc thu, ché d
thu, np, quãn 1 và
sr dung phi cung cp
tin
doanh
thông
nghip, 1 phi däng
k doanh nghip.
II. Linh vic Du thu: 1ia ch9n nhà diu tir
Danh rniic
d? an d.0
tucós1r
d1ing dat
nhà
do
du tu d
xuât

Danh m1ic
d%r an dAu
tu CO sir
diing dat
do
rihà
dU
xut

1. Th&i gian Ti Trung
tip nhãn Va tam phiic
giao trã kt
hành
qua:
chInh cong
Các ngày lam cüa
tinh
viêc tir thu hai
'.
den
thir sáu Ba Ria —
(Sang tü 07 gi& Vüng Tàu
30 den 12 gR
00 và chiu tr
13 gi 00 dn 16
gii 30)
2. ThOi hin giãi
quyt:
Không qua 40
ngày tñiii tu
ngày nhn dü h

H so dizçc
np theo mt
trong
các
phuong thüc
sau day:
- Np
tip;

trirc

- Qua dixäng
buu diên;
- HInh thirc
phu hop kháC.

Không có

-Lut Dâu thâu so Các ni dung
43/2013/QH13 ngày con lai cüa
26 tháng 11 nàm TTHC
thc
2013;
theo
hin
djnh
° Quyt djnh s
Nghi
25/20201ND-CP ngày
28 tháng 02 nàm 1463/QD2020 cUa ChInh phU BKHDT ngây
quy djnh chi tit thi 06 tháng 10
hânh môt so diêu cüa näm 2020 cüa
Lut D.0 thu v 1ira B truing Bô
chçn nhà du tu;
K hoach Va
sO
-Thông
tu
Du tu cong
06/2020/TT-BK}IDT
b danh m1ic
ngày 18 tháng 9 nrn thu tc hành
2020 cUa B truàng chInii sàa di,
B K hoach và Du
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#

so hçp 1. Cii th
nhix sau:
- Trong thii han
30 ngày k
khi nhân duoc
d xut, s K
hoach và Du tu
phôi hçip Vrn CIC
Co quan có lien
quan tong hçp
danh miic du an
dtu tu có sr
diing dat, xác
djnh yêu cu so
b ye näng 1irc,
kinh nghim cüa
nhà dâu tir, báo
cáo Chü tjch Uy
ban nhân dan
tinh.
- Trong thii hn
10 ngày k tir
ngày nhn duçic
báo cáo cüa S&
K hoach và Dâu
tu, Chü tjch Uy
ban nhân dan
tinh xem xét, phê
duyt danh mvc

ti,x huOng dn thiic
hin Nghj djnh s
25/2020/ND-CP ngày
28 tháng 02 närn
2020 cua Chrnh phu
quy djnh chi tit thi
bath môt s diu cüa
Lut Du thu v lira
chçn nha dau tu.

b sung trong
lTnh virc du
thu
thuc
ph.m vi chirc
nang quan ly
K
cüa B
hoch và Du
ttr.
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dir an du tu Co
sir dung dat,
trong do bao
gom yeu cau sci
b9 ye nang lirc,
kinh nghim cüa
nhà du tu.

