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DANH Ml)C THU T1)C HANH CHiNH

I.THU Tl)C HANH CHiNH MOl BAN HANH

~STT Ten thil tI}C hanh chinh Ghi chu Trang

Luat D~u tu so
67/2014/QH13.

I. Linh V'!C diu nr t~i Vi~t Nam Nghj dinh s6

I
29/2008IND-CP,
164/2013IND-CP.

I. Cap Gi~y clurng nhan dang Icy dc1unr d6i voi dir an
7 I' ,

khong thuoc dien quyet dinh chu tnrong dau ur

2. Di~u chinh ten du an dc1utu, ten va dia chi nha dc1u
15ur trong Gi~y chirng nhan dang ky dc1unr

Di~u chinh n(>i~ung d~ an d~u nr trong Giay ch~g i3. nhan dang, ky dau nr (doi voi t,ruang hop khong dieu 21 I
chinh quyet dinh chu tnrong dau tu) I

I
I
I

Di~u ch!nh du an d~u tu tr~ng t~uang hop chi~, tach, I
4. hop nhat, sap nhap, chuyen doi loai hinh t6 chtrc 28

kinh te

5. Di€u chinh du an dc1utu thea ban an, quyet dinh cua 33toa an, tr<;mgtui

6. cfip hiliGi~y chung nh~n dang Icy dc1utu 38

7. H,i~u dinh thong tin tren Gi~y chung nh~n dang ky
40dau tu

8. Ne)p l~i Gi~y chung nh~n dang Icy dc1utu 42

9. Gian ti€n de)d~u hI 44

10. T~m nglIng ho~t d<)ngeua dl,l'an dc1utu 49

11. Ch~m d(rt ho~t d(>ngcua dl,l'an dAu tu 53 I
t

12. Thanh I~p van phong di~u hanh cua nhc'ldc1utu nu6c
57

-l
I ngmii trong hqp d6ng Bee i

I
I

_j
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STT Ten thii tuc hanh chinh Ghi chu Trang

13.
Cham dirt hoat dong van ph0!lg dieu hanh cua nha 61
dau ur nuoc ngoai trong hop dong BCC

, - '1- ~

, , .
Dei Giay chimg nh~n dang ky dau tu cho d\I an hoat -,

14. dong thea Giay phep dc1utu, Gi~y chirng nhan dc1u 63
nr hoac giay to khac co gia tri phap ly tuong dirong

,

15. Cung cap thong tin v~ du an dAunr 67

Quyet dinh chu tnrong dc1utu cua UBND c~p tinh
16. (d6i voi dir an khong thuoc dien cap Giay chtrng 69

nhan dang ky d~u nr)

Quyet dinh chu tnrong dc1unr cua Thu tuong Chinh
17. phu (d6i voi du an khong thuoc dien c~p Gi~y chirng 78

nhan dang ky dAutu)

Quyet dinh chu truang dc1~tu c~a Qu6c h(>i(d6i v6i
18. dl,l'an khong thuoc di~n cap Giay chung nh~n dang 87

ky d~u tu)

f)i~u chinh quy~t dinh ch~ truang ~c1utu cua T~u

19.
tuang Chinh phu, UBNp di~ tinh (doi vai d\I an dau 96
tu kh6ng thuQC di~n dip Giay chting nh~n dang ky
d~u tu)

20.
C~p Gi~y chung nh~n dang ky dau tu d6i vai d\I an 104
thuQc di~n quy€t dinh chu truang dAu tu

f)i~u chinh Gi~y chUng nh~n dang ky dau tu d6i v6i
21. dl,l'an d~u tu thu(>c di~n di~u chinh quy~t djnh chu 112

truang dau tu cua UBND c~p tinh

Di~u chinh Gi~y chung nh~n dang ky dau tu d6i v6i
22. dl,l'an d~U tu thu(>c di~n di~u chinh quy~t dinh chu 119

truong dau tu cua Thu tuang Chinh phu

23. Chuy~n nhuqng d\I an dau tu 126

24. Bao dam dau tu tr0':lg tru<mg hgp khong duqc ti~p 138t\lCap d\lng uu dfii dau tu

25. Quy€t dinh chu truong dAu tu eua Ban quan 1y 141

26. f)i~u chinh quy€t dinh chu truong dc1utu cua Ban
149quanly

II. Linh v'Ic ThU'oug m,i quAc t~ Nghi dinh s6
29/2008/ND-CP.

01
C~p Gi~y phep kinh doanh ho~t d(>ngmua ban hang
hoa va cae ho~t d(>ng lien quan tr\Ie ti€p d~n mua 157
bim hang hoa eua doanh n2bieo eo v6n dAu tu nuoc
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STT Tên thủ tục hành chính Ghi chú Trang 

 ngoài tại Việt Nam   

02 

Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hoạt động mua 

bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp 

đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài tại Việt Nam 

 168 

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

STT Tên thủ tục hành chính Ghi chú Trang 

I. Lĩnh vực xây dựng 

Luật Đầu tư số 50/2014/QH13; 

Nghị định số 29/2008/NĐ-CP, 

164/2013/NĐ-CP 

178 

01 Cấp giấy phép xây dựng 

- Sửa tên thủ tục, trình tự thực hiện. 

- Sửa cách thức thực hiện. 

- Sửa thành phần, số lượng hồ sơ. 

- Sửa thời hạn giải quyết. 

- Sửa đối tượng thực hiện TTHC. 

- Sửa cơ quan thực hiện TTHC. 

- Sửa mức phí, lệ phí. 

- Sửa mẫu đơn, mẫu tờ khai. 

- Sửa yêu cầu, điều kiện TTHC. 

- Sửa căn cứ pháp lý. 

179 

02 
Điều chỉnh giấy phép xây 

dựng 

- Sửa trình tự thực hiện. 

- Sửa cách thức thực hiện. 

- Sửa thành phần, số lượng hồ sơ. 

- Sửa thời hạn giải quyết. 

- Sửa đối tượng thực hiện TTHC. 

- Sửa cơ quan thực hiện TTHC. 

- Sửa mức phí, lệ phí. 

- Sửa mẫu đơn, mẫu tờ khai. 

- Sửa yêu cầu, điều kiện TTHC. 

- Sửa căn cứ pháp lý. 

187 

03 
Cấp lại giấy phép xây dựng 

công trình 

- Sửa trình tự thực hiện. 

- Sửa cách thức thực hiện. 

- Sửa thành phần, số lượng hồ sơ. 

- Sửa thời hạn giải quyết. 

- Sửa đối tượng thực hiện TTHC. 

192 
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STT Tên thủ tục hành chính Ghi chú Trang 

- Sửa cơ quan thực hiện TTHC. 

- Sửa mức phí, lệ phí. 

- Sửa mẫu đơn, mẫu tờ khai. 

- Sửa yêu cầu, điều kiện TTHC. 

- Sửa căn cứ pháp lý. 

04 
Gia hạn giấy phép xây dựng 

công trình  

- Sửa trình tự thực hiện. 

- Sửa cách thức thực hiện. 

- Sửa thành phần, số lượng hồ sơ. 

- Sửa thời hạn giải quyết. 

- Sửa đối tượng thực hiện TTHC. 

- Sửa cơ quan thực hiện TTHC. 

- Sửa mức phí, lệ phí. 

- Sửa mẫu đơn, mẫu tờ khai. 

- Sửa yêu cầu, điều kiện TTHC. 

- Sửa căn cứ pháp lý. 

194 

II. Lĩnh vực đất đai 

Luật Đất đai số 45/2013/QH13; 

Nghị định số 29/2008/NĐ-CP; 

Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 

02/6/2014. 

 

01 

Giao đất, cho thuê đất trong 

Khu kinh tế cửa khẩu không 

thông qua hình thức đấu giá 

quyền sử dụng đất đối với 

dự án phải trình cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền xét 

duyệt hoặc phải cấp giấy 

chứng nhận đầu tư. 

- Sửa tên thủ tục, trình tự thực hiện. 

- Sửa cách thức thực hiện. 

- Sửa thành phần, số lượng hồ sơ. 

- Sửa thời hạn giải quyết. 

- Sửa đối tượng thực hiện TTHC. 

- Sửa cơ quan thực hiện TTHC. 

- Sửa mức phí, lệ phí. 

- Sửa mẫu đơn, mẫu tờ khai. 

- Sửa yêu cầu, điều kiện TTHC. 

- Sửa căn cứ pháp lý. 

196 

02 

Giao đất, cho thuê đất trong 

Khu kinh tế cửa khẩu không 

thông qua hình thức đấu giá 

quyền sử dụng đất đối với 

dự án không phải trình cơ 

quan nhà nước có thẩm 

quyền xét duyệt; dự án 

không phải cấp giấy chứng 

nhận đầu tư; trường hợp 

không phải lập dự án đầu 

- Sửa tên thủ tục, trình tự thực hiện. 

- Sửa cách thức thực hiện. 

- Sửa thành phần, số lượng hồ sơ. 

- Sửa thời hạn giải quyết. 

- Sửa đối tượng thực hiện TTHC. 

- Sửa cơ quan thực hiện TTHC. 

- Sửa mức phí, lệ phí. 

201 
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STT Tên thủ tục hành chính Ghi chú Trang 

tư. - Sửa mẫu đơn, mẫu tờ khai. 

- Sửa yêu cầu, điều kiện TTHC. 

- Sửa căn cứ pháp lý. 

03 
Gia hạn sử dụng đất trong 

khu kinh tế cửa khẩu. 

- Sửa tên thủ tục, trình tự thực hiện. 

- Sửa cách thức thực hiện. 

- Sửa thành phần, số lượng hồ sơ. 

- Sửa thời hạn giải quyết. 

- Sửa đối tượng thực hiện TTHC. 

- Sửa cơ quan thực hiện TTHC. 

- Sửa mức phí, lệ phí. 

- Sửa mẫu đơn, mẫu tờ khai. 

- Sửa yêu cầu, điều kiện TTHC. 

- Sửa căn cứ pháp lý. 

206 

 

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ, HỦY BỎ 

 

STT Tên thủ tục hành chính Ghi chú 

I. Lĩnh vực thành lập phát triển kinh doanh  

1.  
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp 

tác xã 

Luật Hợp tác xã  23/2012/QH13. 

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP. 

Thông tư số 03/2014/TT-

BKHĐT. 

Nghị định số 29/2008/NĐ-CP, 

164/2013/NĐ-CP. 

2.  
Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh 

doanh của hợp tác xã 
nt 

3.  Đăng ký đổi tên hợp tác xã nt 

4.  Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã nt 

5.  

Đăng ký thay đổi số lượng xã viên, người đại 

diện theo pháp luật, danh sách Ban Quản trị, 

Ban Kiểm soát hợp tác xã (Trường hợp thay 

đổi người đại diện theo pháp luật)  

nt 

6.  Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi nt 

7.  
Đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện trực 

thuộc hợp tác xã 
nt 

8.  Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh hợp nt 
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STT Tên thủ tục hành chính Ghi chú 

tác xã 

9.  
Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp 

tác xã 
nt 

10.  

Đăng ký thay đổi số lượng xã viên, người đại 

diện theo pháp luật, danh sách Ban Quản trị, 

Ban Kiểm soát hợp tác xã (trường hợp hợp tác 

xã khai trừ xã viên, có xã viên ra khỏi hợp tác 

xã hoặc kết nạp xã viên mới) 

nt 

11.  Thủ tục chia, tách hợp tác xã nt 

12.  Thủ tục hợp nhất hợp tác xã nt 

13.  Thủ tục sáp nhận hợp tác xã nt 

14.  

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện (trường hợp giấy 

chứng nhận đăng ký bị hư hỏng) 

Luật Doanh nghiệp  số 

68/2014/QH13  

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  

Thông tư  20/2015/TT-BKHĐT. 

Nghị định số 29/2008/NĐ-CP, 

164/2013/NĐ-CP. 

15.  

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện (trường hợp giấy 

chứng nhận đăng ký bị mất) 

nt 

16.  Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nt 

17.  
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh 
nt 

18.  
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh 
nt 

19.  Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh nt 

20.  
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 

công dân Trung Quốc 
nt 

21.  
Cấp lại giấy đăng ký kinh doanh là công dân 

Trung Quốc 
nt 

22.  
Cấp giấy chứng nhận thay đổi nội dung kinh 

doanh là công dân Trung Quốc 
nt 

 

 


