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CHU TJeH trv BAN NHAN DAN TiNH QuANG NINH

Can cu Lu~t T6 clnrc lIDND va UBND ngay 26 thang 11 nam 2003;
Can cll Nghi djnh s6 63/2010/NI)-CP ngay 08/6/2010 cua Chinh phu vS

kiSm scat thu tuc hanh chinh; Nghi dinh s6 48/20 13/NI)-CP ngay 14/5/2013 cua
Chinh phu sua d6i, b6 sung mot s6 diSu cua cac Nghi djnh lien quan dSn kiem
soat thu tuc hanh chinh;

Thong tu s6 05/2014/TT-BTP ngay 07/02/2014 cua B9 tnrong B9 Tu
phap huang d~n cong b6, niern ySt thu tuc hanh chinh va baa cao vS tinh hinh,
kSt qua thirc hien kiem soat thu tuc hanh chinh;

Can Cll QuySt dinh s6 127112014/QB-UBND ngay 17/6/2014 cua UBND
tinh Quang Ninh VIv ban hanh Quy chS ph6i hqp cong b6, niem ySt cong khai
TTHC va baa caa vS tinh hinh, kSt qua thvc hi~n kiSm saat TTHC thu9C th~m
quySn giai quySt cua cac c~p chinh quySn tren dia ban tinh Quang Ninh.

Xet dS nghi cua Giam d6c Sa Tu phap tinh Quang Ninh t?i To trinh s6
66/TTr-STP ngay 16/9/2014,

QUYETDJNH:

Di~u 1. Cong b6 kern thea QuySt dinh nay b9 thu t\lChanh chinh chung ap
d\lng t?i t?i Uy ban nhan dan c~p huy~n va b9 thu t\lChanh chinh chung ap d\lng
t?i Uy ban nhan dan c~p xii tren dia ban tinh Quang Ninh (C6 Ph¥ l¥c danh m¥c
va n9i dung c¥ thJ cua timg thu t¥c hanh chinh kem thea).

Oy ban nhan dan tinh giaa Chu tich Oy ban nhan dan c~p huy~n can Clln9i
dung cong b6 TTHC dS chi d?a xay dvng va phe duy~t trinh tv giai qUYStTTHC
chi tiSt dap Ung yeu c&utieu chu~n h~ th6ng quan ly ch~t luqng ISO 9001: 2008
dS tin h9C hoa vi~c giai quySt d.c thu t\lChanh chinh; chu d9ng Iva ch9n TTHC
phil hqp vai thvc tS cua dia phuang dS dua vaa thvc hi~n t?i Trung tam Hanh
chinh cong c~p huy~n (nSu co), dam baa s6 luqng TTHC thea 19 trinh cua
UBNDtinh.



Trong qua trinh thirc hien thu tuc hanh chinh tai Quyet dinh nay, nSu co
van ban quy pham phap lu~t moi ban hanh lam thay d6i hoac diSu chinh cac quy
dinh co lien quan dSn nC)idung thu tuc hanh chinh thi UBND c~p huyen, c~p xfi
va cac co quan lien quan co trach nhiem ap dung van ban moi ban hanh; niem
ySt cong khai cac quy dinh moi tai BC)phan tiSp nhan va tra kSt qua hoac Trung
tam Hanh chinh c~p huyen.

Di~u 2. Quyet dinh nay co hieu hrc thi hanh kS til ngay leY va thay thS cac
Quyet dinh:

_ Quyet dinh s6 1528/QB-UBND ngay 28/5/2010 cua Dy ban nhan dan
tinh Quang Ninh ban hanh BC)thu tuc hanh chinh chung ap dung tai c~p huyen,
c~p xfi tren dia ban tinh Quang Ninh;

_ Quyet dinh s6 16961QB-UBND ngay 15/7/2013 cua Dy ban nhan dan
tinh Quang Ninh vS viec cong b6 thu 1\lc hanh chinh sua d6i, b6 sung lInh V\l'C
quan ly moi truemg thuC)cthfim quySn giai quySt cua UBND c~p huy~n, tinh
Quang Ninh;

_ QuySt dinh s6 2231 IQB-UBND ngay 28/8/2013 cua Dy ban nhan dan
tinh Quang Ninh vS vi~c cong cac thu 1\lchanh chinh duqc giai quySt t~i Trung
tam Hanh chinh cong thanh ph6 Mong Cai, tinh Quang Ninh;

_ QuySt dinh s6 22301QB-UBND ngay 28/8/2013 cua Dy ban nhan dan
tinh Quang Ninh vS vi~c cong cac thu 1\lchanh chinh duqc giai quySt t~i Trung
tam Hanh chinh cong thanh ph6 Uong Bi, tinh Quang Ninh;

_ QuySt dinh s6 2888/QB-UBND ngay 23/10/2013 cua Dy ban nhan dan
tinh Quang Ninh vS vi~c cong cac thu t\lChanh chinh giai quySt t~i Trung tam
Hanh chinh cong thanh ph6 H~ Long, tinh Quang Ninh;

_ QuySt dinh s6 3127/QB-UBND ngay 13/1112013 cua Dy ban nhan dan
tinh Quang Ninh VS vi~c cong b6 thu t\lChanh chinh mai ban hanh, thu 1\lchanh
chinh thay thS, thu 1\lc hanh chinh bfii b6 trong linh V\ICgiao d\lC va dao t~o
thuC)cthfim quySn giai quySt cua UBND c~p huy~n, UBND c~p xfi tinh Quang
Ninh;

_ QuySt dinh s6 423/QB-UBND ngay 28/02/2014 cua Dy ban nhan dan
tinh Quang Ninh VS vi~c cong b6 thu t\lC hanh chinh thuC)cthfim quySn giai
quySt cua Dy ban nhan dan c~p huy~n duqc th\Ic hi~n t~i Trung tam hanh chinh
cong thanh ph6 Cfim Pha, tinh Quang Ninh;

_QuySt dinh s6 6811QB-UBND ngay 08/4/2014 cua Dy ban nhan dan tinh
Quang Ninh VS vi~c cong b6 thu t\lc hanh chinh thuC)cthfim quySn giai quySt
cua Dy ban nhan dan c~p huy~n duqc th\Ic hi~n t~i Trung tam Hanh chinh cong
huy~n Van B6n, tinh Quang Ninh;

_ QuySt dinh s6 1264/QB-UBND ngay 13/6/2014 cua Dy ban nhan dan
tinh Quang Ninh VS vi~c cong b6 b6 sung thu 1\lchanh chinh thuc)c thfim quySn
giai quy~t cua Dy ban nhan dan d.p huy~n th\Ic hi~n t~i Trung tam Hfmh chinh
cong thanh ph6 Uong Bi, tinh Quang Ninh;
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- Muc B, phu luc II ban hanh kern thea Quyet dinh s6 2613/QD-UBND
ngay 27/9/2013 cua Dy ban nhan dan tinh Quang Ninh vS viec cong b6 thu tuc
hanh chinh moi ban hanh; thu tuc hanh chinh sua d6i, b6 sung thuoc tham quyen
giai quyet cua Sa Tu phap; thu tuc hanh chinh sua d6i, b6 sung thuoc tham
quyen giai quyet cua UBND cApxa tinh Quang Ninh.

- Muc B, C, phu luc 2 ban hanh kern thea Quyet dinh s6 2063/QD-UBND
ngay 17/8/2012 cua Dy ban nhan dan tinh Quang Ninh vS viec cong b6 thu tuc
hanh chinh moi ban hanh, thu tuc hanh chinh sua d6i, b6 sung thuoc thArnquyen
giai quyet cua Sa Tu phap, Dy ban nhan dan cAphuyen va Dy ban nhan dan cAp
xa tinh Quang Ninh.

- Thu tuc hanh chinh moi ban hanh thuoc thirn quyen giai quyet cua UBND
cApxa (Ph\l l\lc I), thu t\lc hanh chinh sua d6i, b6 sung thuQc thAm quySn giai
quySt cua UBND cApxa (Ph\ll\lc II) ban hanh kern thea QuySt dinh s6 133/QD
UBND ngay 16/01/2012 cua Dy ban nhan dan tinh Quang Ninh vS vi~c cong b6
thu t\lc hanh chinh rn6i ban hanh, thu t\lChanh chinh duqc sua d6i, b6 sung, thay
thS, thu t\lc hanh chinh bi huy bi) thuQc thirn quySn giai quySt cua Sa Tu phap,
Dy ban nhan dan cApxa tinh Quang Ninh.

f)i~u3. Chanh Van phong Dy ban nhan dan tinh; Giarn d6c Sa Tu phap;
Thu truang cac Sa, ban, nganh; Chu tich Dy ban nhan dan cac huy~n, thi xa,
thanh ph6; Chu tich Dy ban nhan dan cac xa, phuOng, thi trAnva cac t6 chuc, ca
nhan c61ien quan chiu trach nhi~rn thi hanh QuySt dinh nay./.1£

NO';nh~n:
- Cvc KSITHC, B<)Tu ph!ip;
- IT Tinh uy, HDND tinh;
- CT, ca.c PCT UBND tinh;
- Nhu Diau 3 (d8 th\Tchi~n);
- VO, V3;
- Trung tam thOng tin;
- Luu: VT, TH4.

35 ban- QD90

CHUTJCH

Nguy~n Van f)Qc
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TUC HANH CHINH THUOC THAM QUYEN GIAI QUYET
• .x. _ A· ,? ?

UBND CAP HUYEN TREN BIA BAN TINH QUANG NINH. .
kern thea Quyit dinh s6 2295IQIJ-UBNDngay 10 thdng 10 ndm

2014 cua Uy ban nhdn dan tlnh QuangNinh)

xPilau I
DANH MDC THU TUC HANH CHiNH. .

I

Thu tuc C~p gi~y clnrng nhan dang kYphirong ti~n thuy nQi dia dung cho
phuong tien dang khai thac dang ky l~n d~u

STT TEN THU TVC HANH CHiNH

LiNH VUC GIAO THONG VAN TAl. .
1 Thu tuc C~p gi~y clnrng nh~n dang ky phtrong ti~n thuy nQi dia dung cho

phuong tien chua khai thac dang ky l~n d~u

2

3 Thu tuc C~p gi~y chirng nhan dang ky phirong tien thuy nQi dia dung cho
phuong tien thay d6i tinh nang Icy thuat

4
Thu tuc C~p giay chirng nhan dang ky phirong tien thuy nQi dia dung cho
phuong tien chuyen qUYSnsa hfru (nhung khong thay d6i CCYquan dang
ky phirong tien)

5
Thu tuc C~p gi~y clnrng nhan dang ky phirong ti~n thuy nQi dia dung cho
phuong ti~n chuySn quYSn sa hfru va thay d6i CCYquan dang kYphuang
ti~n

6 Thli t\lc C~p gi~y chUng nh~n dang kY phuong ti~n thuy nQi dja trong
twang hQ'Pchi thay d6i CCYquan dang kYphuang ti~n

7 Thli t\lc Xmi dang kYphuang ti~n thuy nQi dja

8 Thli t\lCC~p l~i gi~y chUng nh~n dang kYphuang ti~n thuy nQi dja bi rn~t
,dangkY

9 Thli t\lc £>6igi~y chUng nh~n dang kYphuang ti~n thuy nQi dja
10 Thli t\lc C~p phep rna bSn khach ngang song

11 Thu t\lc C~p phep ho~t dQng bSn khach ngang song

12 Thu t\lc C~p l~i gi~y phep ho~t dQngbSn khach ngang song

13 Thu t\lc c~p phep thi cong xay d\ffig cong trinh duang bQ trong ph~rn vi
d~t danh cho duang b9

14
Thu t\lc Ch~p thu~n, gia h~n, c~p phep xay d\ffig cong trinh thiSt ySu
ho?c biSn quimg cao trong ph~rn vi bao v~ kSt c~u h~ t~ng giao thong
duang b{>dang khai thac

15 Thu t\lc c~p phep thi cong nut giao d~u n6i vao duang b{>dang khai thac
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II

Thu tuc Thanh l~p tnrong Trung hoc co sa va tnrong ph6 thong co nhiSu
cap hQc cao nhat la THCS

STT TENTHU rue HANH eHINH
LiNH vue GIA.oDue vA BAo TAO. . .

1 Thu tuc Thanh l~p nha tnrong, nha tre,

2 Thu tuc Cho phep hoat dQng giao due d6i voi nha tnrong, nha tre

3 Thu tuc Dinh chi hoat dong nha tnrong, nha tre

4 Thu tuc Sap nh~p va chia tach nha tnrong, nha tre

5 Thu tuc Giai thS nha tnrong, nha tre.

6 Thu tuc Thanh l~p hoac cho phep thanh l~p tnrong tiSu hoc

7 Thu tuc Cho phep tnrong tiSu hoc heat dQnggiao due

8 Thu tuc Sap nhap va chia, tach tnrong tiSu hoc dS thanh l~p moi

9 Thu tuc Dinh chi heat dQng tnrong tiSu hoc

10 Thu tuc Giai thS tnrong tiSu hoc

11

12
Thu t\lCCho phep truang Trung hQc co sa va truang ph6 thong co nhiSu
cap hQCcao nhat la THCS hOC;ltdQng giao d\lc

13
Thu t\lCDinh chi hOC;ltdQng truang Trung hQc co sa va truang ph6 thong
co nhiSu cftp hQc cao nhat la THCS

14 Thu tvc Sap nh~p va chia, tach truang Trung hQc co sa va truang ph6
thong co nhiSu cftp hQc cao nhat la THCS dS thanh I~pmai

15 Thu t\lCGiai thS truang Trung hQc co sa va truang ph6 thong co nhiSu
cap hQCcao nhftt la THCS

16 Thu t\lCTi~p nh~n hQc sinh nguai nuac ngmli cftp Trung hQCco sa
17 Thu t\lCTi~p nh~n hQc sinh Vi~t Nam vS nuac cftp Trung hQCco sa
18 Thu t\lCChuySn truang d6i vai hQc sinh Trung hQc co sa
19 Thu tvc Chinh sua nQi dung b~ng t6t nghi~p Trung hQc co sa
20 Thu tvc cftp bim sao b~ng t6t nghi~p

III LiNH yVC CONG THUON"G

1 Thu tvc Cap gifty phep kinh doanh ban Ie san ph~m rugu

2 Thu tvc Cap IC;ligifty phep kinh doanh ban Ie sim ph~m rugu

3 Thu tvc cap sua d6i, b6 sung gifty phep kinh doanh ban Ie san ph~m rugu

4 Thu tl.IcCap giay phep kinh doanh ban Ie san phfim thu6c hi

5 Thu tvc Cftp sua d6i, b6 sung gifty phep kinh doanh ban Ie san ph~m
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J -:rlt 1~·I~~I TEN THU TVC HANH CHiNH

I:\~~ /thuoc hi . .
,4...&'~'tV#~Thu tl)c C~p l?i gi~y phep kinh doanh ban Ie san pham thuoc la

, 7 Thu tl)c c~p Gi~y phep san xu~t ruqu thu cong nhfun m\lc dich kinhdoanh
Thu tuc C~p sua d6i, b6 sung Giay phep san xu~t nrou thu cong nham

8 muc dich kinh doanh

9 Thu tuc C~p lai Gi~y phep san xu~t nrou thu cong nham muc dich kinh
doanh

IV LINH VVc N(n vu
1 Thu tuc Dang ky dong tu, tu vien va cac t6 chirc tu hanh t~p thS khac

2 Thu tuc Dang ky HQi doan ton giao co pham vi hoat dQng trong dia ban
c~p huyen

3 Thu tuc TiSp nhan thong bao thuyen chuyen noi hoat dQng ton giao cua
chirc s~c, nha tu hanh

4 .' Thu tuc Dang ky thuyen chuyen noi hoat dQng ton giao cua chirc s~c, nha
tu hanh

5 Thu tuc Dang ky giang dao, truyen dao cua chirc s~c, nha tu hanh ngoai
co sa ton giao

6 Thu tvc Dang kY cac cUQcIScua t6 chilc ton giao diSnra ngoai co sa ton giao

7 - Thu tl)c Dang kY Ho?t dQng ton giao ngoai chuang trinh dii dang kY cua
.' t6 chilc ton giao co sa

8 Thu t\lCDang kY HQinghi, d?i hQi cua t6 chilc ton giao co sa
9 Thu tl)c Ch~p thu~n vi~c t6 chuc quyen gop cua co sa tin ngu5ng, t6 chuc

ton giao vuqt ra ngoai ph?m vi mQtxii nhung trong ph?m vi mQthuy~n

10 Thu tl)c cong nh~n Ban v~n dQng thanh l~p HQi co ph?m vi ho?t dQng
c~p huy~n, c~p xii

11 Thu t\lCThanh l~p HQi co ph?m vi ho?t dQng c~p xii
12 Thu t\lc phe duy~t diSu l~ hQi
13 Thu t\lc chia, tach; sap nh~p; hgp nh~t hQi
14 Thu tl)c d6i ten hQi

15 Thu tl)c giai thS hQi
16 Thu tl)c bao cao t6 chuc d?i hQi nhi~m ey, d?i hQi b~t thuang cua hQi

17 Thu tl)c t~ng Gi~y khen cua Chu tich UBND c~p huy~n vS thanh tich
thgc hi~n nhi~m V\lchinh tri

18 Thu tl)c t~g Danh hi~u T~p thS lao dQng tien tiSn;
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19

STT TEN THU TVC HANH CHiNH
Thu tuc Tang Danh hieu thon, ~p, ban, lang, khu ph6 van h6a

20 Thu tuc Tang Danh hieu Chien sy thi dua co sa
21 Thu tuc Tang Danh hieu Lao dQng tien tiSn

22
Thu tuc Tang Gi~y khen cua Chu tich UBND c~p huyen vS thanh tich thi
dua thea dot, chuyen dS

23 Thu tuc Tang Gi~ykhen cua Chu tich UBND c~phuyen vS thanh tich dQtxu~t

24
Thu tuc Tang Gi~y khen cua Chu tich UBND c~p huyen vS khen thuong
d6i ngoai

25 Thu tuc C~p gi~y phep thanh l~p va cong nh~n diSu l~ quy

26
Thu tuc Cong nh~n quy du diSu kien hoat dQng va cong nhan thanh vien
HQi d6ng quan ly quy

27 Thu tuc Cong nh~n thay d6i, b6 sung thanh vien HQi d6ng quim ly quy

28
Thti t\lC Thay d6i gi~y phep thanh l~p va cong nh~n diSu 1~(sua d6i, b6
sung) quy

29 Thti tvc C~p l~i gi~y phep thanh l~p va cong nh~n diSu l~ quy

30 Thti tvc Cho phep quy ho~t dQngtra l~i sau khi bi t~m dinh chi ho~t dQng

31 Thti t\lCHqp nh~t, sap nh~p, chia, tach quy

32 Thti t\lCD6i ten quy

33 Thti t\lCgiiii th8 quy

34 Thti t\lCThanh l~p dan vi S1! nghi~p cong l~p

35 Thti tvc T6 chilc l~i, giiii th8 dan vi S1! nghi~p cong l~p

v LiNH VUC TAl CHiNH -:ICE HOACH. .
1 Thti tvc C~p gi~y chUng nh~n dang kY kinh doanh hQkinh doanh

2 Thti t\lCThay d6i nQi dung dang kY kinh doanh hQkinh doanh

3 Thti tvc T~m ngimg hQkinh doanh

4 Thti tvc Ch~m dill ho~t dQng hQkinh doanh

5 Thti t\lCC~p gi~y chUng nh~n dang kY kinh doanh hqp tac xii

6
Thti t\lCDang ky l~p chi nhanh, van phong d~i di~n, dia di8m kinh doanh
tf\lc thuQc Hqp tac xii

7 Thti tvc Dang kY thay d6i nQi dung dang kY kinh doanh hqp tac xii

8 Thti tvc Thong bao thay d6i nQidung dang kY hqp tac xii

9 Thti tvc Dang kY thay d6i nQi dung dang kY l~p chi nhanh, van phong d~i
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TEN TmJ TVC HANH CHiNHt~ ~~ . -.. .) C; IIdien tnrc thuoc Hop tac xii:t.
1- '.~ Thu tuc Thong bao vS viec gop von, mua c6 phan, thanh l~p doanh
6- >'-1--=~- nghiep cua hop tac xii

11 Thu tuc C~p lai gi~y chirng nhan dang ky kinh doanh hop tac xii

12 Thu tuc C~p Iai gi~y clnrng nhan dang ky kinh doanh chi nhanh, VPDD,
DDKD hop tac xii

13 Thu tuc Dang ky kinh doanh d6i voi hop tac xii tren co sa co sa chia,
tach, hop nh~t

14 Thu tuc Dang kY hop tac xii d6i voi hop tac xii diroc thanh l?p tren co sa
sap nhap

15 Thu tuc Thay d6i co quan dang Icy hop tac xii

16 Thu tuc Tarn ngirng hoat dong hop tac xii, chi nhanh, van phong dai dien,
dia diSm kinh doanh cua hgp tac xii.

17 Thu 1\lcGiai the t\I nguy~n hgp tac xii

18 Thu tl)c Ch~m dill ho~t di)ngcua chi nhanh, van phong d~i di~n, dja diSm
kinh doanh cua hgp tac xii

VI LiNH VV'C tAl NGUYEN MOl TRUONG

Thu 1\lc C~p Thong bao vS vi~c ch~p nh~n dang leY bim cam kSt bilOv~
1 moi truemg (sau, day gQi t~t la Ban CKBVMT) cua cac t6 cht'rc, ca nhan

co d\I an san xuat, kinh doanh, djch V\l

2 Thu 1\lc C~p Gi~y xac nh~ dang Icy DS an bao v~ moi truemg dan gian
cho cac t6 cht'rc ho?c cong dan co co sa san xu~t, kinh doanh, djch V\l

3 Thu 1\lcDang leY khai thac nuac duai d~t
VII LiNH VV'C TU pllAp

Thu tvc Thay d6i, cai chinh, hi) tjch cho nguai tir du 14 tu6i tra len va
1 xac dinh l~i dan ti)c, xac djnh l~i giai tinh, b6 sung hi) tich cho mQi

truang hgp, khong phan bi~t di) tu6i
2 Thu 1\lcDiSu chinh ni)i dung trong s6 hi) tjch va cac gi~y ta hi) tich khac
3 Thu 1\lcC~p ban sao cac gi~y ta hQtjch tir s6 hQ tich
4 Thu t\lCC~p l~i bim chinh gi~y khai sinh

5 Thu tvc ChUng th\Ic chfr Icy trong cac gi~y ta, van ban blfug tiSng nuac
ngoai, cac gi~y ta, van ban blfug tiSngVi~t va cac gi~y ta, van ban song ngfr

6 Thu tvc ChUng th\Ic chfr Icy cua nguai djch trong cac gi~y ta, van ban ill
tiSng nuac ngoai sang TiSng Vi~t ho?c illTiSng Vi~t sang tiSng nuac ngoai

7 Thu 1\lcChUng th\Ic ban sao tir ban chinh cac gi~y ta, van ban b~ng tiSng

8
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TEN THU TVC HANH CHINH
mroc ngoai, cac giay to; van ban bang tieng Vi~t va cac giay to, van ban
song ngtt

Thu tuc clurng thirc van ban thea thuan phan chia di san

9 Thu tuc chirng thirc van ban khai nhan di san

10
Thu tuc Chirng thirc hop d6ng, giao dich lien quan dSn dQng san co gia
tri diroi 50 trieu d6ng

11 Thu tuc Clurng thuc Hop d6ng uy quyen

12 Thu tuc Chirng thuc Hop d6ng thS ch~p nha

13 Thu tuc Chirng thirc Hop d6ng cho a nho nha

14 Thu t\ICChung thirc Hop d6ng cho thue nha

15 Thu tuc Chung thuc Hop d6ng cho muon nha

16 Thu tuc Chirng thuc Hop d6ng uy quyen quan ly nha

17 Thu tuc Clurng thirc Hop d6ng d6i nha

18 Thti t\ICChUng th\lc Hqp d6ng t~ng cho nha

19 Thti t\lc ChUng th\lc hqp d6ng mua ban nha

VIII LiNH yVC LAO DQNG, TRUONG BINH vA xA HQI

1
Thti t\lc Trq c~p xa hQi thuang xuyen t<;licQng d6ng d6i vai d6i tUQ'llg
bao trq xa hQi quy dinh t<;likhoan 1, 2, 6 va 9 DiSu 4 va d6i tUQ'llgs6ng a
nha xa hQi thea quy dinh t<;liDiSu 5 Nghi dinh s6 67/2007 /ND-CP

2
Thti t\ICTrq c~p xa hQi thuang xuyen t<;licQng d6ng d6i vai gia dinh, ca
nhan nh?n nuoi du5ng tre em m6 coi, tre em bi be rai

3
Thti t\ICH6 trq hea t{mg cho than nhan nguai chSt hea thieu t<;liAn l<;lc
vien Quang Ninh

4
Thti t\lc Xet h6 sa dS nghi huang trq c~p Clm trq dQt xu~t cho d6i tUQ'llg
xa hQi t<;licQng d6ng

5
Thti t\lc Xet h6 sa h6 trq mai tang phi cho d6i tuqng bao trq xa hQi t<;li
cQng d6ng

6

Thti t\lc Giai quySt trg c~p xa hQi thuang xuyen d6i vai nguai cao tu6i
(tir dti 80 tu6i tra len), nguai cao tu6i ill dti 75 - 79 tu6i thuQc di~n hQ
ngheo, c?n ngheo khong co luang hUll ho~c trg c~p BHXH; nguai cao
tu6i co dan thuQc di~n hQngheo

7
Thti t\lc dS nghi huang trq c~p xa hQi thuang xuyen d6i vai nguai khuySt
t?t n?ng, d?c bi~t n?ng

8
, ,,...., ,

Thti t\ICXet ho sa de nghi ho trg kinh phi cham soc doi vai gia dinh co
nguai khuySt t?t d?c bi~t n?ng

9



'<C O~'i: 'cp I-Lo_ X' h).. d).. hi h~ kinh hi h~ , dt.' " , ' nh"i\~ ·.: f-llU t\1C_ et o~sa ,e ng 1,,0 tro t. "p~ 1 c,~m :oc 01VOlngiroi an
~\.,' ' ' ~~ 1uoi duang, cham soc ngum khuyet t~t d~c b1ytnang

/;(;'" ,,~ ;;;; Thu tuc Xet h6 sa dS nghi hirong tro c&pkinh phi cham soc d6i ngiroi
, -v khuyet t~t dang mang thai hoac nuoi con diroi 36 thang tU6i

1,

~'tf~~ A.",Q!n TEN THU TTJC HANH CHINH

11 Thu t\1CH6 tro tre em bi xam ha tinh due, tre em la nan nhan cua tai nan
thirong tich, tre em bi bao 19c dfuIdSn nr vong hoac bi tan t~t nang

12

'Ihu tuc H6 tro tre em m~c benh co chi phi kham benh, chua benh amire
cao tir 10 trieu d6ng tro len cho 01 l~n kham benh, chua benh hoac co
t6ng chi phi nr 10 trieu d6ng tro len cho l~n kham b~nh, chua b~nh trong
01 nam

13 Thu t\1CH6 trq than nhan li~t SI di tham viSng me:>li~t SI
,,14 Thu t\}cH6 trq than nhfin li~t SI di chuySn hai c6t li~t SI
15 Thu t\}ch6 trq n~ nhan bj mua ban tra vS c9ng d6ng

16 Thu t\1Cdang ki nh~n h6 trq d6i vai lao d9ng tinh Quang Ninh di lam
.. vi~c co thai h~ a nuac ngoai

17 Thu t\1Ch6 trq tre em bj b~nh tim bcimsinh

IX LiNH VVc VAN HOA, THONG TIN

Thu t\1CCang nh~n danh hi~u "gia dinh van hoa", "than van hoa", "lang
van hoa", "Ap van hoa'" fiBi'mvan hoa", "t6 dan ph6 van hoa" va tuang1

'; duang; "xa, phuOng, thj tr&n van hoa" va "thon, khu, ph6 van hoa" va
tuang duang

2
Thu t\1CThcim djnh, xSp h~ng ca sa lUll tru du ljch h~ng d~t tieu chucin
kinh doanh lUll tru du lich cho nha nghi du lich va nha a co phong cho
khach du ljch thue

3 Thu tvc C&pgi&yphep kinh doanh karaoke

4 Thu tvc C&pgi&ychUng nh~n du diSu ki~n ho~t d9ng diSm cung c&pdich
V\1tro chai di~n tu cong c9ng

5 Thu tvc C&p sua d6i, b6 sung gi&y chUng nh~n du diSu ki~n ho~t d9ng
diSm cung c&pdich V\1 tro chai di~n tu cong c9ng

6 Thil t\1CC&pgia h~n gi&ychUng nh~n du diSu ki~n ho~t d9ng diSm cung
c&pdjch V\1tro chai di~n tu cong ce:>ng

7 Thu tvc C&pl~i gi&ychUng nh~n du diSu ki~n ho~t d9ng diSm cung c&p
djch V\1 tro chai di~n tu cong c9ng

x LiNH VVc xAY DTJNG
1 Thu tvc C&pgi&yphep xay dgng cong trinh khong thea tuySn

10



2

STT
A ? ','TEN THU TVC HANH CHINH

Thu tuc C§.pgi§.yphep xay dung cong trinh thea tuyen trong do thi

3 Thu tuc C§.pgi§.yphep xay dung cong trinh quang cao

4 Thu tuc C§.pgi§.yphep xay dung cho du an

5 Thu tuc C§.pgi§.yphep xay dung cho nha a rieng le tai do thi

6
Thu tuc C§.p gi§.y phep xay dung d6i voi tnrong hop sua chua, cai tao
cong trinh va nha a rieng le tai do thi

7
8 Thu tuc C§.pgi§.yphep xay dung tam nha a rieng Ie tai do thi

9 Thu tuc DiSu chinh gi§.yphep xay dung cong trinh va cong trinh tam

10 Thu tuc DiSu chinh gi§.yphep xay dung d6i voi nha a rieng le tai do thi

11 Thti tvc Gia h~n gi§.yphep xay d\fl1gcong trinh, nha a rieng Ie t~i do thi

12

13
Thti t\lCThAm dinh bao cao kinh tS Icy thu~t su d\lng v6n ngan sach nha
nuac thuQc thAm quySn quySt dinh d~u tu ctia chti tich tiy ban nhan dan
c§.phuy~n

14
Thti t\lCThAm dinh TKCS- TMDT cac dv an su d\lng v6n ngan sach nha
nuac thuQc thAm quySn quySt dinh d~u tu ctia chti tich UBND c§.phuy~n

15
Thti t\lC ThAm dinh, phe duy~t nhi~m V\l, d6 an quy ho~ch chi tiSt xay
d\fl1gty l~ 11500 thea phan c§.p

16 Thti t\lCThoa thu~n ch§.pthu~n dia diSm xay d\fl1g

17 Thti t\lCCung c§.pthong tin quy ho~ch

18 Thti tvc C§.pchUng chi quy ho~ch

19 Thti tvc C§.pGi§.yphep quy ho~ch

20
Thti t\lC Thoa thu~n nhi~m V\l quy ho~ch Quy ho~ch phan khu; Quy
ho~ch chi tiSt; t6ng m~t b~ng, phuong an kiSn truc cong trinh; thiSt kS do
thi rieng

21

Thti t\lC Thoa thu~n D6 an quy ho~ch Quy ho~ch phan khu; Quy ho~ch
chi tiSt; t6ng m~t b~ng, phuong an kiSn truc cong trinh; thiSt kS do thi
rieng; ch§.p thu~n va phe duy~t m~t b~ng cong trinh h~ t~ng, cong trinh
thea tuySn

XI LiNH VUC NONG NGHIEP vA PTNT. .
1 Thti tvc c§.p Gi§.ychUng nh~n kinh ts trang tr~i

2 Thti tvc C§.pd6i Gi§.ychUng nh~n kinh tS trang tr~i

3 Thti tvc C§.pl~i Gi§.ychUng nh~n kinh tS trang tr~i

11



,.....~ ..~f.~~~~.:~a:x'.·.~\~m~~r------T-E-N-TH-iT-T-V-C-H-A-NH--C-H-iN-H--------.,

I~\~,!~j;la,~!\Ic Kiem tra, ;&p giay chirng nhanco sa dit diSu kien an loan tlnrc
~~"~~~A~rJham trong san xuat kinh doanh thlJc pham nang lam thliy san

'-~~ Thu tuc C&p lai Giily clnrng nhan co sa dit diSu kien ATTP trong san
xu~t thuc pham nang Himthuy san d6i voi tnrong hop Gi~y chirng nhan

5 s~p hSt han hoac tnrong hop Gidy chirng nhan bi mat, hong, th~t lac hay
co SlJthay d6i, b6 sung thong tin tren gi~y clnrng nhan ATTP (thuoc c~p
huyen quan ly)

1

6 Thu tuc C~p gi~y xac nhan kien thirc vS an toan thirc phc1mlinh VlJCnang
lam thuy san

XII LiNH \TVC THiN SAN

Thu tuc C~p d6i, c~p lai Gi~y phep khai thac thuy san d6i voi tim ca dum
20CV

2 Thu tuc Gia han Gi~y phep khai thac thuy san d6i voi tim ca du6i 20CV

3 Thli tl,lcDang kY danh sach thuySn vien va c~p s6 Danh b? thuYSn vien
tau ca cho tau co cang su~t dSn du6i 20 CV

4 Thli t\lc Dang ky tau ca trong truemg hqp chuYSn nhm;mg quySn sa hfru
d6i v6i tau ca du6i 20CV

XIII LiNH \TVC TIEPCONGDAN,xir LY DONTHU
1 Thli t\lCTiSp cang dan

2 Thli tl,lcXu ly don

3 Thli tl,lcGiai quySt khiSu n?i l~n d~u

4 Thli tl,lcGiai quYStkhiSu n?i l~n hai

5 Thli tl,lcGiai quySt T6 cao

XIV LiNH \TVC Y TE

1
Thli tl,lc C~p, c~p l?i va c~p d6i Gi~y chUng nh~n ca sa dli diSu ki~n an
toan thlJc phc1md6i v6i ca sa kinh doanh dich V\l an u6ng thuQc thc1m
quySn quan ly nganh Y tS

2 Thli t\lC C~p Gi~y xac nh~n kiSn thuc vS an toan thlJc phc1md6i v6i t6
chuc

3 Thli tl,lc C~p Gi~y xac nh~n kiSn thuc vS an toan thlJc phc1md6i v6i ca
nhan

XV LiNH vueDANTOC. .
1 Thli t\lc Xac djnh d6i tUQ'l1gth\l huang chinh sach theo QuySt dinh s6

755/QD-TTg

TONGs6: 183TTHC/15 LiNH VUC.
12
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I. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI 
1. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa 

dùng cho phương tiện chưa khai thác đăng ký lần đầu 
* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến 

bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: 
1. Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu);  
2. Hai ảnh khổ 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng 

thái nổi;  
3. Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện 

phải nộp lệ phí trước bạ;  
4. Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu) 

đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm. 
+ Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra: 
1. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, 

đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm;  
2. Giấy phép hoặc tờ khai phương tiện nhập khẩu theo quy định của pháp 

luật, đối với phương tiện được nhập khẩu;  
3. Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện, 

đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm;  
4. Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam, đối 

với tổ chức nước ngoài hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam, 
đối với cá nhân nước ngoài;  

5. Hợp đồng cho thuê tài chính, đối với trường hợp tổ chức cho thuê tài 
chính đề nghị được đăng ký phương tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 
hoặc tạm trú của bên thuê. 

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
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- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: không 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị; 
- Cơ quan phối hợp: không 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức                                                
* Lệ phí: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa 

70.000 đồng/giấy phép 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
- Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa dùng cho phương tiện chưa 

khai thác, đăng ký lần đầu (Mẫu số 01, ban hành kèm theo thông tư 21/2011/TT- 
BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông vận tải). 

- Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa đối với 
phương tiện không thuộc diện đăng kiểm (Mẫu số 08, ban hành kèm theo thông 
tư 21/2011/TT- BGTVT ngày 31/3/2011của Bộ Giao thông vận tải ). 

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 

năm 2004 
- Thông tư 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011của Bộ Giao thông vận tải 

ban hành quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa. 
- Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa 
phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm. 

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo 
trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa. 

- Thông tư số 33/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 
số 47/2005/TT-BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn 
giao thông đường thủy nội địa. 

- Quyết định số 2606/2011/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh về việc phân cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ trên địa 
bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa dùng cho phương tiện chưa 
khai thác, đăng ký lần đầu 

(Mẫu số 01, ban hành kèm theo thông tư 21/2011/TT- BGTVT ngày 31/3/2011 
của Bộ Giao thông vận tải) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 
(Dùng cho phương tiện chưa khai thác, đăng ký lần đầu) 

 
Kính gửi: ..................................................................................... 

 
- Tổ chức, cá nhân đăng ký:……..… đại diện cho các đồng sở hữu.................... 
- Trụ sở chính (hoặc địa chỉ nơi cư trú):............................................................... 
- Điện thoại:.............................................Email:................................................... 
Đề nghị cơ quan cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa với đặc điểm cơ bản 
như sau: 
Tên phương tiện: .......................           Ký hiệu thiết kế: ....................... 
Công dụng: ........................................................................................................... 
Năm và nơi đóng: ................................................................................................. 
Cấp tàu: .........................................Vật liệu vỏ: ............................... 
Chiều dài thiết kế: .............................. m           Chiều dài lớn nhất:............... m 
Chiều rộng thiết kế:............................. m           Chiều rộng lớn nhất:............. m 
Chiều cao mạn: .................................. m           Chiều chìm: .............…....… m 
Mạn khô: ............................................. m         Trọng tải toàn phần:…........ tấn 
Số người được phép chở: .............người Sức kéo, đẩy: .....................tấn 
Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất ):...................................... 
............................................................................................................................... 
Máy phụ (Nếu có): ............................................................................................... 
Giấy phép nhập khẩu số (Nếu có): ..................... ngày ..... tháng ..... năm 20...... 
Do cơ quan .....................................................................................................cấp. 
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường số:............................... 
................................................. do cơ quan ...................................................cấp. 
Hóa đơn nộp lệ phí trước bạ số ............ ngày..... tháng..... năm 20...... 
Tôi cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật về quản lý và 
sử dụng phương tiện. 

………, ngày…… tháng…… năm 20.…. 
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (*) 

 
((*) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu) 
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Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa đối với phương 
tiện không thuộc diện đăng kiểm 

(Mẫu số 08, ban hành kèm theo thông tư 21/2011/TT- BGTVT ngày 31/3/2011 
của Bộ Giao thông vận tải ) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BẢN KÊ KHAI 
ĐIỀU KIỆN AN TOÀN CỦA PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA PHẢI 

ĐĂNG KÝ NHƯNG KHÔNG THUỘC DIỆN ĐĂNG KIỂM 
(Dùng cho loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 đến 

dưới 05 tấn hoặc có sức chở từ 05 đến 12 người, phương tiện có động cơ công 
suất máy chính dưới 05 mã lực hoặc có sức chở dưới 05 người) 

 
- Tổ chức, cá nhân đăng ký: …… đại diện cho các đồng sở hữu......................... 
- Trụ sở chính (hoặc địa chỉ nơi cư trú):................................................................ 
- Điện thoại:............................................Email:..................................................... 
Loại phương tiện: ................................................................................................. 
Vật liệu đóng phương tiện: ................................................................................... 
Kích thước phương tiện: (Lmax x Bmax x D x d) = (.............x.........x.......x........) m 
Máy (loại, công suất):............................................./.......................................(cv) 
Khả năng khai thác: a) Trọng tải toàn phần:................................... tấn. 
b) Sức chở người:......................................... người. 
Tình trạng thân vỏ:................................................................................................ 
Tình trạng hoạt động của máy: ............................................................................ 
Vạch dấu mớn nước an toàn đã được sơn (kẻ) trên hai mạn và mạn khô còn:.... 
mm 
Dụng cụ cứu sinh: số lượng.............. (chiếc); Loại .............................................. 
Đèn tín hiệu: ......................................................................................................... 
Tôi cam đoan tất cả các phần ghi trong bản kê khai này là đúng sự thật, nếu sai 
tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Tại:......................................., ngày............. tháng........... năm.............. 

CHỦ PHƯƠNG TIỆN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa 
dùng cho phương tiện đang khai thác đăng ký lần đầu 

* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

đến bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện. 
* Thành phần,  số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: 
1. Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu);  
2. Hai ảnh khổ 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng 

thái nổi;  
3. Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính), đối với phương tiện thuộc diện 

phải nộp lệ phí trước bạ;  
4. Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu), 

đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm. 
+ Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra: 
1. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, đối với 

phương tiện thuộc diện đăng kiểm. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
*  Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 
*  Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị; 
- Cơ quan phối hợp: Không 
*  Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức                                                
* Lệ phí: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa 

70.000 đồng/giấy phép 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa dùng cho phương tiện 

đang khai thác, đăng ký lần đầu (Mẫu số 01a, ban hành kèm theo thông tư 
21/2011/TT- BGTVT ngày 31/3/2011của Bộ Giao thông vận). 
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- Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa đối với 
phương tiện không thuộc diện đăng kiểm (Mẫu số 08, ban hành kèm theo thông 
tư 21/2011/TT- BGTVT ngày 31/3/2011của Bộ Giao thông vận tải). 

*  Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004; 
- Thông tư 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011của Bộ Giao thông vận 

tải ban hành quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa; 
- Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2005 của Bộ tưởng bộ 

giao thông vận tải quy định về điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa 
phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm; 

- Thông tư số 47/2005/TT- BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo 
trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa. 

- Thông tư số 33/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông 
tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an 
toàn giao thông đường thủy nội địa. 

- Quyết định số 2606/2011/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh về việc phân cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ trên địa 
bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa dùng cho phương tiện đang 
khai thác, đăng ký lần đầu 

(Mẫu số 01a, ban hành kèm theo thông tư 21/2011/TT- BGTVT  
ngày 31/3/2011của Bộ Giao thông vận) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 
(Dùng cho phương tiện đang khai thác, đăng ký lần đầu) 

 
Kính gửi: ..................................................................................... 

 
- Tổ chức, cá nhân đăng ký:……..… đại diện cho các đồng sở hữu.................... 
- Trụ sở chính (hoặc địa chỉ nơi cư trú):............................................................... 
- Điện thoại:.............................................Email:................................................... 
Đề nghị cơ quan cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa với đặc điểm cơ bản 
như sau: 
Tên phương tiện: .......................           Ký hiệu thiết kế: ....................... 
Công dụng: ........................................................................................................... 
Năm và nơi đóng: ................................................................................................. 
Cấp tàu: .........................................Vật liệu vỏ: ............................... 
Chiều dài thiết kế: .............................. m           Chiều dài lớn nhất:............... m 
Chiều rộng thiết kế:............................. m           Chiều rộng lớn nhất:............. m 
Chiều cao mạn: .................................. m           Chiều chìm: .............…....… m 
Mạn khô: ............................................. m         Trọng tải toàn phần:…........ tấn 
Số người được phép chở: .............người Sức kéo, đẩy: .....................tấn 
Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất ):...................................... 
............................................................................................................................... 
Máy phụ (Nếu có): ............................................................................................... 
Giấy phép nhập khẩu số (Nếu có): ..................... ngày ..... tháng ..... năm 20...... 
Do cơ quan .....................................................................................................cấp. 
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường số:............................... 
................................................. do cơ quan ...................................................cấp. 
Hóa đơn nộp lệ phí trước bạ số ............ ngày..... tháng..... năm 20...... 
Tôi cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật về quản lý và 
sử dụng phương tiện. 

………, ngày…… tháng…… năm 20.…. 
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (*) 

 
((*) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu) 
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Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa đối với phương 
tiện không thuộc diện đăng kiểm 

(Mẫu số 08, ban hành kèm theo thông tư 21/2011/TT- BGTVT  
ngày 31/3/2011của Bộ Giao thông vận tải) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BẢN KÊ KHAI 
ĐIỀU KIỆN AN TOÀN CỦA PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA PHẢI 

ĐĂNG KÝ NHƯNG KHÔNG THUỘC DIỆN ĐĂNG KIỂM 
(Dùng cho loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 đến 

dưới 05 tấn hoặc có sức chở từ 05 đến 12 người, phương tiện có động cơ công 
suất máy chính dưới 05 mã lực hoặc có sức chở dưới 05 người) 

 
- Tổ chức, cá nhân đăng ký: …… đại diện cho các đồng sở hữu......................... 
- Trụ sở chính (hoặc địa chỉ nơi cư trú):................................................................ 
- Điện thoại:............................................Email:..................................................... 
Loại phương tiện: ................................................................................................. 
Vật liệu đóng phương tiện: ................................................................................... 
Kích thước phương tiện: (Lmax x Bmax x D x d) = (.............x.........x.......x........) m 
Máy (loại, công suất):............................................./.......................................(cv) 
Khả năng khai thác: a) Trọng tải toàn phần:................................... tấn. 
b) Sức chở người:......................................... người. 
Tình trạng thân vỏ:................................................................................................ 
Tình trạng hoạt động của máy: ............................................................................ 
Vạch dấu mớn nước an toàn đã được sơn (kẻ) trên hai mạn và mạn khô còn:.... 
mm 
Dụng cụ cứu sinh: số lượng.............. (chiếc); Loại .............................................. 
Đèn tín hiệu: ......................................................................................................... 
Tôi cam đoan tất cả các phần ghi trong bản kê khai này là đúng sự thật, nếu sai 
tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Tại:......................................., ngày............. tháng........... năm.............. 
CHỦ PHƯƠNG TIỆN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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3. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa 
dùng cho phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật 

* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến 

bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: 
1. Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu);  
hai ảnh khổ 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng 

thái nổi;  
2. Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính), đối với phương tiện thuộc diện 

phải nộp lệ phí trước bạ; giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đã 
được cấp;  

3. Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu), 
đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm. 

+ Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra: 
1. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương 

tiện được cấp sau khi phương tiện đã thay đổi tính năng kỹ thuật, đối với 
phương tiện thuộc diện đăng kiểm. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị; 
- Cơ quan phối hợp: Không 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức  
* Lệ phí: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa 

70.000 đồng/ giấy phép 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
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- Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa dùng cho phương tiện 
thay đổi tính năng kỹ thuật (Mẫu số 2, ban hành kèm theo thông tư 21/2011/TT- 
BGTVT ngày 31/3/2011của Bộ Giao thông vận tải)  

- Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa đối với 
phương tiện không thuộc diện đăng kiểm (Mẫu số 08, ban hành kèm theo thông 
tư 21/2011/TT- BGTVT ngày 31/3/2011của Bộ Giao thông vận tải) 

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 

năm 2004. 
- Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011của Bộ Giao thông vận 

tải ban hành quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.  
- Quyết định số 19/2005/ QĐ-BGTVT ngày 25/3/2005 của Bộ tưởng bộ 

giao thông vận tải quy định về điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa 
phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm 

- Thông tư số 47/2005/TT- BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo 
trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa. 
 - Thông tư số 33/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông 
tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an 
toàn giao thông đường thủy nội địa. 
 - Quyết định số 2606/2011/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh về việc phân cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ trên địa 
bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa dùng cho phương tiện thay 
đổi tính năng kỹ thuật 

(Mẫu số 2, ban hành kèm theo thông tư 21/2011/TT- BGTVT ngày 31/3/2011 
của Bộ Giao thông vận tải) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LẠI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 
(Dùng cho phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật) 

 
Kính gửi: ..................................................................................... 

- Tổ chức, cá nhân đăng ký: …… đại diện cho các đồng sở hữu ……….....….. 
- Trụ sở chính (hoặc địa chỉ nơi cư trú):…………………………………......…. 
- Điện thoại:…………………..………..Email:………………………......…….. 
Hiện đang là chủ sở hữu phương tiện có đặc điểm cơ bản như sau: 
Tên phương tiện: ................................. Số đăng ký: ............................... 
do…...................................................... cấp ngày ........ tháng ........ năm.............. 
Công dụng: ........................................... Ký hiệu thiết kế: ....................... 
Năm và nơi đóng:................................... 
Cấp tàu: ...................................................        Vật liệu vỏ: ............................... 
Chiều dài thiết kế: .......................... m               Chiều dài lớn nhất:................ m 
Chiều rộng thiết kế:.............................. m          Chiều rộng lớn nhất:.............. m 
Chiều cao mạn: ................................... m          Chiều chìm: .......................... m 
Mạn khô:............................................... m        Trọng tải toàn phần:............ tấn 
Số người được phép chở: .................. người Sức kéo, đẩy:....................... tấn 
Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất):...................................... 
............................................................................................................................... 
Máy phụ (Nếu có): .........................….................................................................. 
Nay đề nghị cơ quan đăng ký lại phương tiện trên với lý do:............................... 
............................................................................................................................... 
(Nêu các thông số kỹ thuật thay đổi của phương tiện xin đăng ký lại) 
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của 
pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện. 

..........., ngày .... tháng .... năm 20..... 
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (*) 

 
((*) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu) 
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Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa đối với phương 
tiện không thuộc diện đăng kiểm 

(Mẫu số 08, ban hành kèm theo thông tư 21/2011/TT- BGTVT  
ngày 31/3/2011của Bộ Giao thông vận tải) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BẢN KÊ KHAI 
ĐIỀU KIỆN AN TOÀN CỦA PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA PHẢI 

ĐĂNG KÝ NHƯNG KHÔNG THUỘC DIỆN ĐĂNG KIỂM 
(Dùng cho loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 đến 

dưới 05 tấn hoặc có sức chở từ 05 đến 12 người, phương tiện có động cơ công 
suất máy chính dưới 05 mã lực hoặc có sức chở dưới 05 người) 

 
- Tổ chức, cá nhân đăng ký: …… đại diện cho các đồng sở hữu......................... 
- Trụ sở chính (hoặc địa chỉ nơi cư trú):................................................................ 
- Điện thoại:............................................Email:..................................................... 
Loại phương tiện: ................................................................................................. 
Vật liệu đóng phương tiện: ................................................................................... 
Kích thước phương tiện: (Lmax x Bmax x D x d) = (.............x.........x.......x........) m 
Máy (loại, công suất):............................................./.......................................(cv) 
Khả năng khai thác: a) Trọng tải toàn phần:................................... tấn. 
b) Sức chở người:......................................... người. 
Tình trạng thân vỏ:................................................................................................ 
Tình trạng hoạt động của máy: ............................................................................ 
Vạch dấu mớn nước an toàn đã được sơn (kẻ) trên hai mạn và mạn khô còn:.... 
mm 
Dụng cụ cứu sinh: số lượng.............. (chiếc); Loại .............................................. 
Đèn tín hiệu: ......................................................................................................... 
Tôi cam đoan tất cả các phần ghi trong bản kê khai này là đúng sự thật, nếu sai 
tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Tại:......................................., ngày............. tháng........... năm.............. 
CHỦ PHƯƠNG TIỆN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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4. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa 
dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu (nhưng không thay đổi cơ quan 
đăng ký phương tiện) 

* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến 

bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: 
1. Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu);  
2. Hai ảnh khổ 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng 

thái nổi;  
3. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đã được cấp;  
4. Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính), đối với phương tiện thuộc diện 

phải nộp lệ phí trước bạ. 
+ Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra: 
1. Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc quyết định điều chuyển phương 

tiện của cơ quan có thẩm quyền;  
2. Trường hợp chủ phương tiện là tổ chức, cá nhân nước ngoài đứng tên 

đăng ký lại phương tiện thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh được phép hoạt 
động và có trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại 
Việt Nam. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định quyết định: UBND cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức            
* Lệ phí: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa 

70.000 đồng/giấy phép 
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* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội 
địa (Mẫu số 03, ban hành kèm theo Thông tư 21/2011/TT-BGTVT ngày 
31/3/2011 của Bộ Giao thông vận tải); 

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004; 
- Thông tư 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011của Bộ Giao thông vận 

tải ban hành quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa; 
- Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2005 của Bộ tưởng bộ 

giao thông vận tải quy định về điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa 
phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm; 

- Thông tư số 47/2005/TT- BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo 
trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa; 
 - Thông tư số 33/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông 
tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an 
toàn giao thông đường thủy nội địa; 
 - Quyết định số 2606/2011/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh về việc phân cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ trên địa 
bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa 
(Mẫu số 03, ban hành kèm theo Thông tư 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 

của Bộ Giao thông vận tải) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LẠI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 

(Dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu) 
 

Kính gửi: ..................................................................................... 
 

- Tổ chức, cá nhân đăng ký: ………… đại diện cho các đồng sở hữu ……........ 
- Trụ sở chính (hoặc địa chỉ nơi cư trú):………………………………….......… 
- Điện thoại:…………………..………..Email:…………………………........… 
Đề nghị cơ quan đăng ký lại phương tiện thủy nội địa với đặc điểm cơ bản 
như sau: 
Tên phương tiện: .............................                 Số đăng ký: ..................... 
Công dụng: .......................................                Ký hiệu thiết kế: ............. 
Năm và nơi đóng:.................................................................................................. 
Cấp tàu: .......................................        Vật liệu vỏ: ......................................... 
Chiều dài thiết kế: ....................... m      Chiều dài lớn nhất: .....................… m 
Chiều rộng thiết kế:...................... m      Chiều rộng lớn nhất:........................ m 
Chiều cao mạn: ............................ m     Chiều chìm: .................................... m 
Mạn khô: ...................................... m    Trọng tải toàn phần:....................... tấn 
Số người được phép chở: ............. người          Sức kéo, đẩy: ...................... tấn 
Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất ):........................................ 
................................................................................................................................. 
Máy phụ (Nếu có): ....................................…...................................................... 
Phương tiện này được (Mua lại, hoặc điều chuyển ...):....................................... 
từ (Ông, bà hoặc cơ quan, đơn vị)…...................................................................... 
Địa chỉ: ................................................................................................................. 
Đã đăng ký tại.......................................................... ngày...... tháng ...... năm...... 
Nay đề nghị .............................................……… đăng ký lại phương tiện trên. 
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc sở hữu phương tiện 
trên và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng 
phương tiện. 

.........., ngày.... tháng.... năm 20.... 
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (*) 

((*) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu) 
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5. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa 
dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu và thay đổi cơ quan đăng ký 
phương tiện 

* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến 

bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: 
1. Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu);  
2. Hai ảnh khổ 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng 

thái nổi;  
3. Hồ sơ đăng ký phương tiện còn dấu niêm phong của cơ quan đăng ký 

phương tiện cũ;  
4. Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính), đối với phương tiện thuộc diện 

phải nộp lệ phí trước bạ;  
5. Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu), 

đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm. 
+ Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra: 
1. Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc quyết định điều chuyển phương 

tiện của cơ quan có thẩm quyền;  
2. Trường hợp chủ phương tiện là tổ chức, cá nhân nước ngoài đứng tên 

đăng ký lại phương tiện thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh được phép hoạt 
động và có trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại 
Việt Nam;  

3. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương 
tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định quyết định: UBND cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị. 
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- Cơ quan phối hợp: Không. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức                                                
* Lệ phí: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa 

70.000 đồng/ giấy phép. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
- Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (Mẫu số 3, ban hành kèm 

theo Thông tư 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải); 
- Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa đối với 

phương tiện không thuộc diện đăng kiểm (Mẫu số 08, ban hành kèm theo thông 
tư 21/2011/TT- BGTVT ngày 31/3/2011của Bộ Giao thông vận tải). 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004; 
- Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011của Bộ Giao thông vận 

tải ban hành quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa; 
- Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2005 của Bộ tưởng bộ 

giao thông vận tải quy định về điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa 
phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm; 

- Thông tư số 47/2005/TT- BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo 
trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa; 
 - Thông tư số 33/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông 
tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an 
toàn giao thông đường thủy nội địa; 
 - Quyết định số 2606/2011/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh về việc phân cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ trên địa 
bàn tỉnh Quảng Ninh. 



 30 

Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa 
(Mẫu số 3, ban hành kèm theo Thông tư 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 

của Bộ Giao thông Vận tải) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LẠI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 

(Dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu) 
 

Kính gửi: ..................................................................................... 
 

- Tổ chức, cá nhân đăng ký: ………… đại diện cho các đồng sở hữu ……........ 
- Trụ sở chính (hoặc địa chỉ nơi cư trú):………………………………….......… 
- Điện thoại:…………………..………..Email:…………………………........… 
Đề nghị cơ quan đăng ký lại phương tiện thủy nội địa với đặc điểm cơ bản 
như sau: 
Tên phương tiện: .............................                 Số đăng ký: ..................... 
Công dụng: .......................................                Ký hiệu thiết kế: ............. 
Năm và nơi đóng:.................................................................................................. 
Cấp tàu: .......................................        Vật liệu vỏ: ......................................... 
Chiều dài thiết kế: ....................... m      Chiều dài lớn nhất: .....................… m 
Chiều rộng thiết kế:...................... m      Chiều rộng lớn nhất:........................ m 
Chiều cao mạn: ............................ m     Chiều chìm: .................................... m 
Mạn khô: ...................................... m    Trọng tải toàn phần:....................... tấn 
Số người được phép chở: ............. người          Sức kéo, đẩy: ...................... tấn 
Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất ):........................................ 
................................................................................................................................. 
Máy phụ (Nếu có): ....................................…...................................................... 
Phương tiện này được (Mua lại, hoặc điều chuyển ...):....................................... 
từ (Ông, bà hoặc cơ quan, đơn vị)…...................................................................... 
Địa chỉ: ................................................................................................................. 
Đã đăng ký tại.......................................................... ngày...... tháng ...... năm...... 
Nay đề nghị .............................................……… đăng ký lại phương tiện trên. 
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc sở hữu phương tiện 
trên và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng 
phương tiện. 

.........., ngày.... tháng.... năm 20.... 
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (*) 

((*) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu) 
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Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa đối với phương 
tiện không thuộc diện đăng kiểm 

(Mẫu số 08, ban hành kèm theo thông tư 21/2011/TT- BGTVT  
ngày 31/3/2011của Bộ Giao thông vận tải) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BẢN KÊ KHAI 
ĐIỀU KIỆN AN TOÀN CỦA PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA PHẢI 

ĐĂNG KÝ NHƯNG KHÔNG THUỘC DIỆN ĐĂNG KIỂM 
(Dùng cho loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 đến 

dưới 05 tấn hoặc có sức chở từ 05 đến 12 người, phương tiện có động cơ công 
suất máy chính dưới 05 mã lực hoặc có sức chở dưới 05 người) 

 
- Tổ chức, cá nhân đăng ký: …… đại diện cho các đồng sở hữu......................... 
- Trụ sở chính (hoặc địa chỉ nơi cư trú):................................................................ 
- Điện thoại:............................................Email:..................................................... 
Loại phương tiện: ................................................................................................. 
Vật liệu đóng phương tiện: ................................................................................... 
Kích thước phương tiện: (Lmax x Bmax x D x d) = (.............x.........x.......x........) m 
Máy (loại, công suất):............................................./.......................................(cv) 
Khả năng khai thác: a) Trọng tải toàn phần:................................... tấn. 
b) Sức chở người:......................................... người. 
Tình trạng thân vỏ:................................................................................................ 
Tình trạng hoạt động của máy: ............................................................................ 
Vạch dấu mớn nước an toàn đã được sơn (kẻ) trên hai mạn và mạn khô còn:.... 
mm 
Dụng cụ cứu sinh: số lượng.............. (chiếc); Loại .............................................. 
Đèn tín hiệu: ......................................................................................................... 
Tôi cam đoan tất cả các phần ghi trong bản kê khai này là đúng sự thật, nếu sai 
tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Tại:......................................., ngày............. tháng........... năm.............. 
CHỦ PHƯƠNG TIỆN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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6. Thủ tục Cấp giấy lại chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa 
trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký 
hộ khẩu. 

* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến 

bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: 
1. Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu);  
2. Hai ảnh khổ 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng 

thái nổi;  
3. Hồ sơ đăng ký phương tiện còn dấu niêm phong của cơ quan đăng ký 

phương tiện cũ. 
+ Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra: 
1. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, 

đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức                                                
* Lệ phí: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa 

70.000 đồng/giấy phép 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ 

nội địa (Mẫu số 4, ban hành kèm theo Thông tư 21/2011/TT-BGTVT ngày 
31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải). 

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
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- Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004; 
- Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011của Bộ Giao thông vận 

tải ban hành quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa; 
- Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2005 của Bộ tưởng bộ 

giao thông vận tải quy định về điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa 
phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm; 

- Thông tư số 47/2005/TT- BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo 
trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa; 

- Thông tư số 33/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 
số 47/2005/TT-BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn 
giao thông đường thủy nội địa; 

- Quyết định số 2606/2011/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh về việc phân cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ trên địa 
bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa 
(Mẫu số 4, ban hành kèm theo Thông tư 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 

của Bộ Giao thông Vận tải) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LẠI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 

(Dùng cho phương tiện chỉ thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện) 
 

Kính gửi: ..................................................................................... 
 

- Tổ chức, cá nhân đăng ký: …… đại diện cho các đồng sở hữu......................... 
- Trụ sở chính (hoặc địa chỉ nơi cư trú):............................................................... 
- Điện thoại:…………………..……….. Email:.................................................. 
Hiện đang là chủ sở hữu phương tiện: ...........            Số đăng ký: .........................  
do…................................................ cấp ngày..............tháng............ năm ............ 
có đặc điểm cơ bản như sau: 
Ký hiệu thiết kế: .......................                        Cấp tàu: .................................... 
Công dụng: ...............................                        Vật liệu vỏ:..............….............. 
Năm và nơi đóng: ................................................................................................. 
Chiều dài thiết kế: ................ m             Chiều dài lớn nhất: ......................... m 
Chiều rộng thiết kế:............... m             Chiều rộng lớn nhất:........................ m 
Chiều cao mạn: ..................... m             Chiều chìm: .................................... m 
Mạn khô: .............................. m              Trọng tải toàn phần:....................... tấn 
Số người được phép chở: ...........người Sức kéo, đẩy: ...................... tấn 
Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất):………............................. 
............................................................................................................................... 
Máy phụ (Nếu có): ............................................................................................... 
Nay đề nghị đăng ký lại phương tiện trên theo địa chỉ mới là.............................. 
(Nêu lý do thay đổi địa chỉ) 
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định 
của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện. 

.........., ngày .... tháng .... năm 20..... 
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (*) 

((*) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu) 
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7. Thủ tục Xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa 
* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến 

bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện. 
* Thành phần,  số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Đơn đề nghị xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu). 
+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đã được cấp. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định quyết định: UBND cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị; 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức  
* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xoá đăng ký phương tiện thủy 

nội địa (Mẫu số 3a, ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 
31/3/2011 của Bộ Giao thông vận tải) 

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: xác nhận xóa đăng ký 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004; 
- Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011của Bộ Giao thông vận 

tải ban hành quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa;   
- Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2005 của Bộ tưởng bộ 

giao thông vận tải quy định về điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa 
phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm; 

- Thông tư số 47/2005/TT- BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo 
trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa; 

- Thông tư số 33/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 
số 47/2005/TT-BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn 
giao thông đường thủy nội địa; 
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- Quyết định số 2606/2011/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh về việc phân cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ trên địa 
bàn tỉnh Quảng Ninh. 

 
Đơn đề nghị xoá đăng ký phương tiện thủy nội địa 

(Mẫu số 3a, ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 
31/3/2011 của Bộ Giao thông vận tải) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÓA ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 
 

Kính gửi: ..................................................................................... 
 

- Tổ chức, cá nhân đăng ký: …… đại diện cho các đồng sở hữu......................... 
- Trụ sở chính (hoặc địa chỉ nơi cư trú):............................................................... 
- Điện thoại:................................. Email:.............................................................. 
Đề nghị cơ quan xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa với đặc điểm cơ bản 

như sau: 
Tên phương tiện: ......................                        Số đăng ký: ............................... 
Công dụng: ................................                       Ký hiệu thiết kế: ....................... 
Năm và nơi đóng:.................................................................................................. 
Cấp tàu: ....................................           Vật liệu vỏ: ......................................... 
Chiều dài thiết kế: .................... m         Chiều dài lớn nhất: .....................… m 
Chiều rộng thiết kế:................... m        Chiều rộng lớn nhất:........................ m 
Chiều cao mạn: ......................... m        Chiều chìm: .................................... m 
Mạn khô: ................................... m       Trọng tải toàn phần:....................... tấn 
Số người được phép chở: ......... người  Sức kéo, đẩy:................................. tấn 
Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất ):...................................... 
……………………………………………………………………..…………… 
Máy phụ (Nếu có): ....................................…....................................................... 
Nay đề nghị .............................................… xóa đăng ký lại phương tiện trên. 
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc sở hữu phương tiện 
trên và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng 
phương tiện. 

.........., ngày.... tháng.... năm 20.... 
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (*) 

((*) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu) 
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8. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa 
bị mất đăng ký 

* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến 

bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện. 
* Thành phần,  số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: 
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa 

(theo mẫu);  
+ Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra:  
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, 

đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị.  
- Cơ quan phối hợp: Không  
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức                                                
* Lệ phí: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa 70.000 

đồng 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng 

ký phương tiện thuỷ nội địa (Mẫu số 5, ban kèm theo Thông tư 21/2011/TT-
BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải). 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 

        * Căn cứ pháp lý của TTHC: 
        - Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004; 
 - Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011của Bộ Giao thông vận 
tải ban hành quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa; 
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 - Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2005 của Bộ tưởng bộ 
giao thông vận tải quy định về điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa 
phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm; 

- Thông tư số 47/2005/TT- BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo 
trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa; 

- Thông tư số 33/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 
số 47/2005/TT-BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn 
giao thông đường thủy nội địa; 

- Quyết định số 2606/2011/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh về việc phân cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ trên địa 
bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện  
thuỷ nội địa 

(Mẫu số 5, ban kèm theo Thông tư 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011  
của Bộ Giao thông Vận tải) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG 
TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 

(Dùng cho phương tiện bị mất đăng ký) 
Kính gửi: ..................................................................................... 

- Tổ chức, cá nhân đăng ký: ………… đại diện cho các đồng sở hữu................. 
- Trụ sở chính (hoặc địa chỉ nơi cư trú):............................................................... 
- Điện thoại:................................................. Email:............................................. 
Hiện đang là chủ sở hữu phương tiện: ....................... Số đăng ký:..................... 
do….................................................... cấp ngày......... tháng..….... năm ............. 
có đặc điểm cơ bản như sau: 
Ký hiệu thiết kế: ..........................         Cấp tàu: .............................................. 
Công dụng: ..................................         Vật liệu vỏ: ......................................... 
Năm và nơi đóng: .......................................................................................…..... 
Chiều dài thiết kế: ................m              Chiều dài lớn nhất: ......................... m 
Chiều rộng thiết kế:...............m              Chiều rộng lớn nhất:........................ m 
Chiều cao mạn:......................m             Chiều chìm: ...................................... m 
Mạn khô: ..............................m              Trọng tải toàn phần:........................ tấn 
Số người được phép chở:....... người     Sức kéo, đẩy: ................................ tấn 
Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): ...................................... 
............................................................................................................................... 
Máy phụ (Nếu có): …........................................................................................... 
Nay đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa với lý 
do: 
(Nêu lý do giấy chứng nhận đăng ký bị mất, thời gian, địa điểm bị mất..... ) 
Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về lời khai của mình. 

........., ngày.... tháng.... năm............ 
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (*) 

 
((*) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu) 
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9. Thủ tục Đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa  
* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến 

bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Giấy tờ lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: 
1. Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (theo 

mẫu);  
2. Hai ảnh khổ 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng 

thái nổi;  
3. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đã được cấp. 
+ Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra: 
1. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, 

đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 
*  Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định quyết định: UBND cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị.  
- Cơ quan phối hợp: Không.  
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức              
* Lệ phí: Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa 70.000 

đồng. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi giấy chứng nhận đăng  ký 

phương tiện thuỷ nội địa (Mẫu số 7, ban hành kèm theo Thông tư 21/2011/TT-
BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải) 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký phương 

tiện thuỷ nội địa đã được cấp bị cũ, nát. 
        * Căn cứ pháp lý của TTHC: 
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- Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004 
- Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011của Bộ Giao thông vận 

tải ban hành quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.   
- Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2005 của Bộ tưởng bộ 

giao thông vận tải quy định về điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa 
phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm 

- Thông tư số 47/2005/TT- BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo 
trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa 
 - Thông tư số 33/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 
số 47/2005/TT-BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn 
giao thông đường thủy nội địa. 
 - Quyết định số 2606/2011/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh về việc phân cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ trên địa 
bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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Đơn đề nghị đổi giấy chứng nhận đăng  ký phương tiện thuỷ nội địa 
(Mẫu số 7, ban hành kèm theo Thông tư 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 

của Bộ Giao thông Vận tải) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN 

THỦY NỘI ĐỊA 
Kính gửi: ..................................................................................... 

- Tổ chức, cá nhân đăng ký: ………… đại diện cho các đồng sở hữu................. 
- Trụ sở chính (hoặc địa chỉ nơi cư trú):............................................................... 
- Điện thoại:…………………..……….. Email:................................................... 

Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện có đặc điểm cơ bản 
như sau: 

Tên phương tiện:...........................        Số đăng ký: ...............................  
do.............................................cấp ngày....................tháng............năm................ 
Công dụng: ........................................................................................................... 
Năm và nơi đóng: ................................................................................................. 
Cấp phương tiện:....................               Vật liệu vỏ:................................ 
Chiều dài thiết kế: ...............m               Chiều dài lớn nhất: ................m 
Chiều rộng thiết kế:..............m               Chiều rộng lớn nhất:...............m 
Chiều cao mạn:.....................m              Chiều chìm: ...........................m 
Mạn khô: ..............................m             Trọng tải toàn phần:.............tấn 
Số người được phép chở:.....người        Sức kéo, đẩy: .......................tấn 
Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): ...................................... 
............................................................................................................................... 
Máy phụ (Nếu có): ............................................................................................... 
Nay đề nghị cơ quan đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa 
theo quy định. 
Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về lời khai của mình. 

.........., ngày.... tháng.... năm..... 
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (*) 

(*) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu) 



 43 

10. Thủ tục cấp phép mở bến khách ngang sông: 
* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

đến bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Đơn đề nghị chấp thuận mở bến khách ngang sông có ý kiến của UBND 

cấp xã nơi mở bến (theo mẫu);  
+ Văn bản của đơn vị quản lý đường thủy nội địa xác nhân vị trí hoạt 

động của bến đảm bảo: Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định 
của pháp luật; Phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 
đường thủy nội địa; Có địa hình, địa văn ổng định bảo đảm cho phương tiện hoạt 
động an toàn, thuận lợi.  

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 
*  Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định quyết định: UBND cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị.  
- Cơ quan phối hợp: Không.  
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức              
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị chấp thuận mở bến khách 

ngang sông (Mẫu 5a, ban hành kèm theo thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 
31/8/2010 của Bộ Giao thông Vận tải) 

* Lệ phí: Không. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định cho phép mở bến khách ngang sông. 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 

 - Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 
năm 2004. 

- Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông 
vận tải ban hành quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa.   
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- Thông tư số 47/2005/TT- BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo 
trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa 

- Thông tư số 33/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông 
tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an 
toàn giao thông đường thủy nội địa. 

- Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 21/9/1999 của UBND tỉnh Quảng 
Ninh về việc phân cấp mở bến khách ngang sông; 

- Quyết định số 2271/QĐ-SGTVT ngày 15/11/2006 của Sở Giao thông 
vận tải tỉnh Quảng Ninh về việc ủy quyền mở bến khách ngang sông. 
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Đơn đề nghị chấp thuận mở bến khách ngang sông 
(Mẫu 5a, ban hành kèm theo thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 

của Bộ Giao thông Vận tải) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
......., ngày...... tháng...... năm........... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN MỞ BẾN KHÁCH NGANG SÔNG  
Kính gửi: .................................................................. 

 
Tên tổ chức, cá nhân.................................................................................... 
Địa chỉ: ................................................................................................................... 
Làm đơn đề nghị  chấp thuận mở bến khách ngang sông: 
Tên bến............................................................................................................... 
Vị trí dự kiến mở bến:............................................................................................ 
- Từ km thứ ............đến km thứ ......... Bên bờ (phải/ trái).......................... của 
sông (kênh)..................,thuộc xã (phường) ………………….….. huyện (quận) 
…….. tỉnh (thành phố)........................................................................................ 
Quy mô dự kiến xây dựng: ……………………………………………………. 
Phạm vi vùng đất sử dụng: ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Phạm vi vùng nước sử dụng: 
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam 
đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận 
tải đường thủy nội địa và pháp luật có liên quan. 
 
ý kiến của UBND cấp xã (phường) Người làm đơn 

Ký tên 
 
* Ghi chú: Nội dung UBND xã, phường nơi mở bến xác nhận người làm đơn hiện đang cư trú 
tại địa phương có đủ điều kiện đầu tư xây dựng bến và tổ chức quản lý khai thác hoạt động 
bến khách ngang sông theo quy định 



 46 

11. Thủ tục Cấp phép hoạt động bến khách ngang sông: 
* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

đến bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Đơn đề nghị cấp phép hoạt động bến khách ngang sông (theo mẫu);  
+ Văn bản của đơn vị quản lý đường thủy nội địa xác nhân việc hoàn 

thành lắp đặt báo hiệu bến khách ngang sông; bản sao chứng thực giáy tờ chứng 
minh quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật 
kèm theo bản vẽ khu đất;  

+ Sơ đồ vùng nước bến và luồng vào bến do chủ bến tự lập hoặc đơn vị tư 
vấn lập;  

+ Văn bản xác nhân hoàn thành việc rà quét, thanh thải vật chướng ngại 
trong vùng nước bến (nếu có) của đơn vị quản lý đường thủy (bản chính);  

+ Bản thiết kế và biên bản nghiệm thu hoàn công đưa công trình bến vào 
sử dụng (đối với bến có phương tiện chở khách ngang sông được phép chở ô tô);  

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận an toàn và bảo vệ 
môi trường của các phương tiện tham gia vận tải hành khách ngang sông; hợp 
đồng thuê bến hoặc văn bản của chủ bến giao cho tổ chức, cá nhân khai thác bến 
(đối với trường hợp thuê bến hoặc được giao khai thác bến).  

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
*  Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định quyết định: UBND cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị.  
- Cơ quan phối hợp: Không.  
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức              
*  Lệ phí: 40.000 đồng/ giấy phép 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp phép hoạt động bến 

khách ngang sông (mẫu 5, 5b, ban hành kèm theo thông tư số 25/2010/TT-
BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông Vận tải). 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông. 
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* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004. 
- Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông 

vận tải ban hành quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa.   
- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo 
trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa 

- Quyết định số 2271/QĐ-SGTVT ngày 15/11/2006 của Sở Giao thông 
vận tải tỉnh Quảng Ninh về việc ủy quyền mở bến khách ngang sông. 

- Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ Giao thông 
vận tải ban hành quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa; 

- Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2005 của Bộ Giao thông 
vận tải quy định điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa phải đăng ký 
nhưng không thuộc diện đăng kiểm; 

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo 
trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa. 
- Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 21/9/1999 của UBND tỉnh Quảng Ninh 

về việc phân cấp mở bến khách ngang sông.
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Đơn đề nghị cấp phép hoạt động bến khách ngang sông 
(mẫu 5, ban hành kèm theo thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010  

của Bộ Giao thông Vận tải) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
......., ngày...... tháng...... năm........... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP  
HOẠT ĐỘNG BẾN KHÁCH NGANG SÔNG 

Kính gửi: .................................................................. 
 
Tên tổ chức, cá nhân.......................................................................................... 
Địa chỉ: ................................................................................................................ 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ......................... ngày.............................. 
do cơ quan: ............................................................................................... cấp 
Làm đơn đề nghị  cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông: 
Tên bến........................................................................................................... 
Vị trí bến:......................................................................................................... 
- Từ km thứ ............đến km thứ ......... Bên bờ (phải, trái)....................... của 
sông.................., thuộc xã, huyện, tỉnh (phường, quận, thành 
phố)........................... 
Vùng đất sử dụng:…………………………………………………………….. 
Vùng nước xin phép sử dụng: …………………………………………………… 
+ Chiều dài: ………………m dọc theo bờ sông; 
+ Chiều rộng: …................ m tính từ mép ngoài cầu bến trở ra sông. 
Phương án khai thác và bảo đảm an toàn khi hoạt động: …………………… 
Đặc điểm công trình bến: 
- Đường dẫn: Vật liệu xây dựng:............................................................................. 
 - Chiều rộng:............................ Độ dốc:................................................................. 
Số lượng phương tiện thủy đăng ký hoạt động tại bến:.......................................... 
+ Số đăng ký phương tiện hoạt động………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
+ Trọng tải: ............................................................................................................ 
+ Số lượng hành khách được phép chở............................................................. 
 Loại phương tiện đường bộ được phép chở:.......................................................... 
Đề nghị được hoạt động từ ngày …tháng …. năm đến ngày … tháng … năm 
Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam 
đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận 
tải đường thủy nội địa và pháp luật có liên quan. 
 

 Người làm đơn 
Ký tên 
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Đơn đề nghị cấp phép hoạt động bến khách ngang sông 
(mẫu 5b, ban hành kèm theo thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 

của Bộ Giao thông Vận tải) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
......., ngày...... tháng...... năm........... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN KHÁCH  
NGANG SÔNG (Dùng trong trường hợp bến khách ngang sông hai bên bờ 

cùng một chủ khai thác,  cùng cơ quan cấp giấy phép hoạt động) 
Kính gửi: .................................................................. 

Tên tổ chức, cá nhân............................................................................................. 
Địa chỉ: .......................................................................................................... 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ...................... ngày................................ 
do cơ quan: .................................................................................................... cấp. 
Làm đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông: 
Tên bến.................................................................................................................... 
Vị trí bến: Từ km thứ ............đến km thứ ......... của sông...................................... 
+ Bến nằm  ở bờ Phải thuộc địa phận: ………………………………………… 
+ Bến nằm  ở bờ Trái thuộc địa phận …………………………………………… 
Đặc điểm công trình bến tại bờ Phải: 
- Đường dẫn: Vật liệu xây dựng :................................................................... 
- Chiều rộng:........................................ Độ dốc: ................................................. 
- Phạm vi vùng đất ……………………………………………………………... 
- Phạm vi vùng nước: Chiều dài:...........mét dọc theo bờ; chiều rộng: .......... mét, 
kể từ ................................... trở ra phía sông.  
Đặc điểm công trình bến tại bờ Trái: 
- Đường dẫn: Vật liệu xây dựng :.................................................................. 
- Chiều rộng:.................................................. Độ dốc: .......................................... 
- Phạm vi vùng đất …………………………………………………………….. 
- Phạm vi vùng nước:Chiều dài:...........mét dọc theo bờ; chiều rộng: .......... mét, 
kể từ ................................... trở ra phía sông.  
Phương án khai thác và bảo đảm an toàn khi hoạt động: .................................… 
Số lượng phương tiện thủy đăng ký hoạt động tại bến:......................................... 
+ Số đăng ký phương tiện hoạt động…………………………………………….. 
+ Trọng tải: ..................................................................................................... 
+ Số lượng hành khách được phép chở ........................................................... 
 Loại phương tiện đường bộ được phép chở:....................................................... 
Đề nghị được hoạt động từ ngày …tháng …. năm đến ngày … tháng … năm 
Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam 
đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận 
tải đường thủy nội địa và pháp luật có liên quan. 

 Người làm đơn 
Ký tên 
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12. Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông  
* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

đến bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Đối với trường hợp cấp lại giấy phép hoạt động do giấy phép hết hiệu lực: 
1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (theo 

mẫu);  
+ Đối với trường hợp cấp lại giấy phép do có sự thay đổi chủ sở hữu 

nhưng không thay đổi các nội dung của giấy phép đã được cấp: 
1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (theo 

mẫu); 
2. Văn bản hợp pháp về phân chia hoặc sáp nhập hoặc văn bản hợp pháp 

về chuyển nhượng bến và hồ sơ liên quan đến việc bàn giao chủ sở hữu trong 
trường hợp có sự thay đổi chủ sở hữu bến. 

+ Đối với trường hợp cấp lại giấy phép do có sự thay đổi nội dung so với 
giấy phép đã được cấp: 

1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (theo 
mẫu); 

2. Các giấy tờ pháp lý chứng minh các sự thay đổi nói trên. 
 
- Số lượng hồ sơ:  01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị.  
- Cơ quan phối hợp: Không.  
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức          
* Lệ phí: 40.000 đồng. 
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* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động 
bến khách ngang sông (Mẫu 5c, ban hành kèm theo thông tư số 25/2010/TT-
BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ giao thông vận tải). 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông. 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004; 
- Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông 

vận tải ban hành quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa;  
- Thông tư số 47/2005/TT- BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo 
trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa; 

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo 
trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa; 

- Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 21/9/1999 của UBND tỉnh Quảng 
Ninh về việc phân cấp mở bến khách ngang sông; 

- Quyết định số 2271/QĐ-SGTVT ngày 15/11/2006 của Sở Giao thông 
vận tải tỉnh Quảng Ninh về việc ủy quyền mở bến khách ngang sông. 
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Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông  
(Mẫu 5c, ban hành kèm theo thông tư số 25/2010/TT-BGTVT  

ngày 31/8/2010 của Bộ giao thông vận tải) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
......., ngày...... tháng...... năm........... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN  
KHÁCH NGANG SÔNG 

Kính gửi: .................................................................. 
Tên tổ chức, cá nhân............................................................................................ 
Địa chỉ: .................................................................................................................. 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số .................ngày............................... 
do cơ quan: .................................................................................................... cấp 
Làm đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông: 
Tên bến.................................................................................................................. 
Vị trí bến:............................................................................................................. 
- Từ km thứ ............đến km thứ ......... Bên bờ (phải, trái)........................ của 
sông.............., thuộc xã (phường)...................huyện (quận).................................... 
tỉnh (thành phố)....................................................................................................... 
Vùng nước  sử dụng: …………………………………………………….. 
+ Chiều dài: ………..m dọc theo bờ sông; 
+ Chiều rộng: ……..  m tính từ mép ngoài cầu bến trở ra sông. 
Đặc điểm công trình bến: 
- Đường dẫn: Vật liệu xây dựng:............................................................. 
-  Chiều rộng:.................................................... Độ dốc:.......................... 
Số lượng phương tiện thủy hoạt động..................................................................... 
+ Số đăng ký phương tiện …………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
+ Trọng tải: ........................................................................................... 
+ Số lượng hành khách tối đa phương tiện được phép chở.................................... 
Loại phương tiện đường bộ lớn nhất được phép chở:............................................. 
Phương án khai thác và bảo đảm an toàn khi hoạt động: …………………… 
…………………………………………………………………………………… 
Lý do xin cấp lại: …………………………………………………………........ 
…………………………………………………………………………………… 
Thời hạn xin hoạt động: …………………………………………………........ 
Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam 
đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận 
tải đường thủy nội địa và pháp luật có liên quan. 
 

 Người làm đơn 
Ký tên 



 53 

13. Thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong 
phạm vi đất dành cho đường bộ 

* Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 

- Trả kết quả cho người dân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a. Thành phần hồ sơ bao gồm: 
a1. Trường hợp cấp mới:  

+ Đơn đề nghị đề nghị cấp giấy phép thi công công trình (bản chính) theo 
mẫu tại phụ lục 4 của Thông tư 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011; 

+ Văn bản phê duyệt hoặc chấp thuận thiết kế của cơ quan quản lý đường bộ 
có thẩm quyền (bản sao có xác nhận của Chủ công trình); 

+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có biện pháp tổ chức thi công 
đảm bảo an toàn giao thông) được duyệt (bản chính); 

a2. Đối với các dự án nâng cấp, cải tạo đường bộ đang khai thác do UBND 
huyện làm chủ đầu tư, không phải đề nghị cấp giấy phép thi công; nhưng trước 
khi thi công, Ban QLDA gửi đến cơ quan quản lý đường bộ hồ sơ sau: 

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (bản chính); 
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt (trong đó có phương án thi công, 

biện pháp tổ chức thi công, bảo đảm an toàn giao thông) (bản chính); 
Sau khi nhận được hồ sơ trên, cơ quan quản lý đường bộ xem xét, thỏa 

thuận bằng văn bản về: Thời gian thi công, biện pháp tổ chức bảo đảm an toàn 
giao thông khi thi công. 

a3. Trường hợp cấp gia hạn:  
+ Đơn đề nghị xin gia hạn  giấy phép thi công (bản chính) theo mẫu tại Phụ 

lục 2 của Thông tư 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011; 
+ Giấy phép thi công đã hết thời hạn. 
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ đối với mỗi thủ tục a1 hoặc a2 hoặc a3. 
* Thời gian giải quyết: Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện. 
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị 
 - Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
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 * Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép 
 * Lệ phí: Không thu lệ phí 
 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
 - Đơn đề nghị đề nghị cấp giấy phép thi công công trình (Phụ lục 4 của 
Thông tư 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011) 
 - Đơn đề nghị xin gia hạn  giấy phép thi công (Phụ lục 2 của Thông tư 
39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
 * Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 được Quốc hội Nước cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 12 kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 
13/11/2008; 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định 
về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính 
phủ quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Thông tư 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải 
hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 
24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ; 

- Quyết định số 643/2013/QĐ-UBND ngày 06/03/2013 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh V/v quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 55 

Mẫu Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu 
trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

(Phụ lục 2 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT  
ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

 
(1) 
(2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc 

 
Số:......./........                      .........., ngày........ tháng........năm 201...... 

     
 ĐƠN ĐỀ NGHỊ  GIA HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU  

TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG 
ĐƯỜNG BỘ  

 Gia hạn xây dựng (…3…)  
 
        Kính gửi: ...........................................(4) 
 - Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính 
phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 
 - Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản 
lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 
- (...5...) 
(…..2….) đề nghị được gia hạn xây dựng công trình, nêu rõ lý do gia hạn. 
Gửi kèm theo các tài liệu sau: 
- Bản sao chụp Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu; 
- (...6...) 
(…2…) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không đòi bồi 
thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn 
chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết 
yếu được gia hạn xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận 
gia hạn.  
Địa chỉ liên hệ: ………  
Số điện thoại: ..............  
 
 Nơi nhận:       
- Như trên;   
- ....................;    
- ....................;    
- Lưu VT.   
 
 
 
 
Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị 
 (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có). 

(……2…..)  
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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 (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu. 
 (3) Ghi vắn tắt tên công trình, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Gia hạn xây dựng đường ống cấp 
nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL5, địa phận 
tỉnh Hưng Yên”.  
 (4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình thiết yếu được quy định tại Điều 
13 Thông tư này. 
 (5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình thiết yếu của cấp có 
thẩm quyền.  
 (6) Các tài liệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết./.  



 57 

Mẫu Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình 
(Phụ lục 4 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT  

ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 
  

(1) 
(2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc 

 
Số:......./........                      .........., ngày........ tháng........năm 201...... 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

Cấp phép thi công (…3…) 
 
        Kính gửi: ...........................................(…4…) 
 
- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính 
phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 
 - Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản 
lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 
- Căn cứ (…5..);  

(…..2….) đề nghị được cấp phép thi công (…6…) tại (…7…). Thời gian thi 
công bắt đầu từ ngày …tháng … năm ... đến hết ngày …tháng … năm ...    
Xin gửi kèm theo các tài liệu sau: 

+ (…5…) (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư). 
+ (…8…) (bản chính).. 
+ (…9…) 
(…2…) Đối với thi công công trình thiết yếu: xin cam kết tự di chuyển hoặc cải 
tạo công trình và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di 
chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp 
luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn 
có hiệu lực của Văn bản chấp thuận. 
(…2…) Đối với thi công trên đường bộ đang khai thác: xin cam kết thực hiện 
đầy đủ các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn 
chế ùn tắc giao thông đến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường. 
 (…2…) xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (…10…) phê 
duyệt và tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không 
thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, 
để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng, (…2…) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 
Địa chỉ liên hệ: ………  
Số điện thoại: ..............  
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Nơi nhận:          
 - Như trên;             
 - ....................;    
 - ....................;         
 - Lưu VT.   
 
Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị: 
(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có). 
(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công (công trình thiết yếu hoặc thi 
công trên đường bộ đang khai thác); 
(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình  đề nghị cấp phép, quốc lộ, địa 
phương; ví dụ “Cấp phép thi công đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết 
cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL39, địa phận tỉnh Hưng Yên”.  
(4) Tên cơ quan cấp phép thi công; 
(5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế công trình của cơ quan quản lý 
đường bộ có thẩm quyền. 
(6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi công. 
(7) Ghi đầy rõ lý trình, tên quốc lộ, thuộc địa phận tỉnh nào. 
(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn 
giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt  
(9) Các tài liệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết.   
(10) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./. 

 
14. Thủ tục Chấp thuận, gia hạn, cấp phép xây dựng công trình thiết 

yếu hoặc biển quảng cáo trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ đang khai thác 

* Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 

- Trả kết quả cho người dân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a. Thành phần hồ sơ bao gồm: 
a1. Trường hợp chấp thuận: 
- Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu hoặc biển quảng cáo trong 

phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (bản chính) theo mẫu tại 
Phụ lục 1 của Thông tư 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011). 

- Hồ sơ thiết kế, trong đó có bình đồ, trắc dọc, trắc ngang vị trí đoạn tuyến 
có xây dựng công trình (bản chính). Nếu hồ sơ thiết kế là hồ sơ thiết kế kỹ thuật 
hoặc thiết kế bản vẽ thi công, đối với công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm 
hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác, phải có Báo cáo kết quả thẩm tra 
thiết kế (bản sao có xác nhận của chủ công trình). 

(……2…..)  
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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- Cam kết di chuyển hoặc cải tạo công trình đúng tiến độ theo yêu cầu của 
cơ quan  quản lý đường bộ có thẩm quyền; không được yêu cầu bồi thường và 
phải chịu hoàn toàn trách nhiệm kinh phí liên quan. 

Ghi chú: Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu có giá trị trong 
thời gian 18 tháng kể từ ngày ban hành; nếu quá 18 tháng, phải gia hạn. 

a2. Trường hợp gia hạn:  
- Đơn đề nghị gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (hoặc biển 

quảng cáo) của chủ công trình (bản chính) theo mẫu tại Phụ lục 2 của Thông tư 
39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011. 

Ghi chú: Thời gian gia hạn: chỉ gia hạn một (01) lần với thời gian không 
quá 12 tháng. 

a3. Trường hợp cấp phép thi công XD công trình thiết yếu:  
- Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (bản chính) theo mẫu tại Phụ 

lục 4 của tư 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011;  
- Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của cơ quan quản lý 

đường bộ có thẩm quyền (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư); 
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo 

đảm an toàn giao thông, an toàn công trình và đảm bảo vệ sinh môi trường theo các 
tiêu chuẩn, qui chuẩn hiện hành) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính). 

- Các tài liệu có liên quan được qui định tại văn bản chấp thuận hoặc thỏa 
thuận. 

b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ đối với mỗi thủ tục a1 hoặc a2 hoặc a3. 
* Thời gian giải quyết: Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ đối với mỗi thủ tục chấp thuận hoặc gia hạn hoặc cấp phép. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện. 
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị 
 - Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
 * Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép 
 * Lệ phí: Không thu lệ phí 
 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
 - Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu hoặc biển quảng cáo trong 
phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Phụ lục 1 của Thông tư 
39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011); 
 - Đơn đề nghị gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (hoặc biển 
quảng cáo) của chủ công trình (Phụ lục 2 của Thông tư 39/2011/TT-BGTVT 
ngày 18/5/2011). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
 * Căn cứ pháp lý của TTHC: 
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- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 được Quốc hội Nước cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 12 kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 
13/11/2008; 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định 
về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính 
phủ quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Thông tư 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải 
hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 
24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ; 

- Quyết định số 643/2013/QĐ-UBND ngày 06/03/2013 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh V/v quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

 
Mẫu Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu  

trong phạm vi báo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 
(Phụ lục 1 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT  

ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 
 

(1) 
(2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc 

 
Số:......./........                      .........., ngày........ tháng........năm 201...... 

 
 ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG  

PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 
 Chấp thuận xây dựng (…3…)  

 
        Kính gửi: ...........................................(4) 
 
 - Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính 
phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 
 - Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản 
lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 
- (...5...) 
(…..2….) đề nghị được chấp thuận xây dựng công trình (…6…) trong phạm vi 
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của (…7…). 
Gửi kèm theo các tài liệu sau: 
- Hồ sơ thiết kế của (...6...); 
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- Bản sao (...8...) Báo cáo kết quả thẩm tra Hồ sơ thiết kế của (...6...) do (...9...) 
thực hiện. 
- (...10...) 
(…2…) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không đòi bồi 
thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn 
chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết 
yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp 
thuận. 
  
Địa chỉ liên hệ: ………  
Số điện thoại: ..............  
 
 
 Nơi nhận:          
- Như trên;               
- ....................;    
- ....................;    
- Lưu VT.   
 
Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị 
 (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có). 
 (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu. 
 (3) Ghi vắn tắt tên công trình, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Chấp thuận xây dựng đường ống 
cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL5, địa 
phận tỉnh Hưng Yên”.  
 (4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình thiết yếu được quy định tại Điều 
13 Thông tư này. 
 (5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình thiết yếu của cấp có 
thẩm quyền.  
 (6) Ghi rõ, đầy đủ tên, nhóm dự án của công trình thiết yếu. 
 (7) Ghi rõ tên quốc lộ, cấp kỹ thuật của đường hiện tại và theo quy hoạch, lý trình, phía bên 
trái hoặc bên phải quốc lộ, các vị trí cắt ngang qua quốc lộ (nếu có). 
 (8) Bản sao có xác nhận của chủ công trình (nếu công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm 
hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác). 
 (9) Tổ chức tư vấn (độc lập với tổ chức tư vấn lập Hồ sơ thiết kế) được phép hành nghề trong 
lĩnh vực công trình đường bộ.  
 (10) Các tài liệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(……2…..)  
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu 
trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

(Phụ lục 2 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT  
ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

 
(1) 
(2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc 

 
Số:......./........                      .........., ngày........ tháng........năm 201...... 

     
 ĐƠN ĐỀ NGHỊ  GIA HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU  

TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG 
ĐƯỜNG BỘ  

 Gia hạn xây dựng (…3…)  
 
        Kính gửi: ...........................................(4) 
 - Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính 
phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 
 - Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản 
lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 
- (...5...) 
(…..2….) đề nghị được gia hạn xây dựng công trình, nêu rõ lý do gia hạn. 
Gửi kèm theo các tài liệu sau: 
- Bản sao chụp Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu; 
- (...6...) 
(…2…) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không đòi bồi 
thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn 
chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết 
yếu được gia hạn xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận 
gia hạn.  
Địa chỉ liên hệ: ………  
Số điện thoại: ..............  
 
 Nơi nhận:       
- Như trên;   
- ....................;    
- ....................;    
- Lưu VT.   
 
 
Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị 
 (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có). 
 (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu. 

(……2…..)  
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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 (3) Ghi vắn tắt tên công trình, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Gia hạn xây dựng đường ống cấp 
nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL5, địa phận 
tỉnh Hưng Yên”.  
 (4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình thiết yếu được quy định tại Điều 
13 Thông tư này. 
 (5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình thiết yếu của cấp có 
thẩm quyền.  
 (6) Các tài liệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết./.  
 
         15. Thủ tục cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường bộ đang khai thác 

* Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 

- Trả kết quả cho người dân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a. Thành phần hồ sơ bao gồm: 
a1. Trường hợp chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao 

đấu nối vào đường bộ đang khai thác:  
- Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông 

của nút giao; trong đó, cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo nút giao và không đòi 
bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo (bản chính), 
theo mẫu tại Phụ lục 3 của Thông tư 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011; 

- Quy hoạch các điểm đấu nối đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê 
duyệt (bản sao có chứng thực) sau khi có văn bản thỏa thuận của Sở GTVT về 
bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tính phù hợp với quy hoạch phát triển giao 
thông vận tải của tỉnh; 

- Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện (bản chính) giao tổ chức, cá 
nhân làm Chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao nếu quy hoạch chưa xác định rõ 
chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao; 

- Thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao (có biện 
pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình và đảm 
bảo vệ sinh môi trường theo các tiêu chuẩn, qui chuẩn hiện hành) do tổ chức tư 
vấn được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ lập (bản chính). 

a2. Trường hợp gia hạn:  
- Đơn đề nghị gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức 

giao thông nút giao đấu nối của chủ công trình (bản chính) theo mẫu tại Phụ lục 
2 của Thông tư 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011. 

Ghi chú: Thời gian gia hạn: chỉ gia hạn một (01) lần với thời gian không 
quá 12 tháng. 
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a3. Trường hợp cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường bộ đang khai 
thác:  

- Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (bản chính của Chủ đầu tư) theo 
mẫu tại Phụ lục 4 của Thông tư 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011;  

- Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế nút giao của 
UBND cấp huyện (bản sao chụp có xác nhận của Chủ đầu tư); 

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công 
đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình và đảm bảo vệ sinh môi trường 
theo các tiêu chuẩn, qui chuẩn hiện hành) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
(bản chính). 

- Các tài liệu có liên quan được qui định tại văn bản chấp thuận hoặc thỏa 
thuận. 

b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ đối với mỗi thủ tục a1 hoặc a2 hoặc a3. 
* Thời gian giải quyết: Trong 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ đối với mỗi thủ tục chấp thuận hoặc gia hạn hoặc cấp phép. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện. 
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị 
 - Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
 * Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép 
 * Lệ phí: Không thu lệ phí 
 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
 - Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông 
của nút giao (Phụ lục 3 của Thông tư 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011); 
 - Đơn đề nghị gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức 
giao thông nút giao đấu nối của chủ công trình (Phụ lục 2 của Thông tư 
39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011; 
 - Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (Phụ lục 4 của Thông tư 
39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
 * Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 được Quốc hội Nước cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 12 kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 
13/11/2008; 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định 
về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính 
phủ quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 
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- Thông tư 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải 
hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 
24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ; 

- Quyết định số 643/2013/QĐ-UBND ngày 06/03/2013 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh V/v quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

 
 

Mẫu Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu 
trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

(Phụ lục 2 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT  
ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

 
(1) 
(2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc 

 
Số:......./........                      .........., ngày........ tháng........năm 201...... 

     
 ĐƠN ĐỀ NGHỊ  GIA HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU  

TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG 
ĐƯỜNG BỘ  

 Gia hạn xây dựng (…3…)  
 
        Kính gửi: ...........................................(4) 
 - Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính 
phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 
 - Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản 
lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 
- (...5...) 
(…..2….) đề nghị được gia hạn xây dựng công trình, nêu rõ lý do gia hạn. 
Gửi kèm theo các tài liệu sau: 
- Bản sao chụp Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu; 
- (...6...) 
(…2…) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không đòi bồi 
thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn 
chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết 
yếu được gia hạn xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận 
gia hạn.  
Địa chỉ liên hệ: ………  
Số điện thoại: ..............  
 

(……2…..)  
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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 Nơi nhận:       
- Như trên;   
- ....................;    
- ....................;    
- Lưu VT.   
 
 
Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị 
 (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có). 
 (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu. 
 (3) Ghi vắn tắt tên công trình, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Gia hạn xây dựng đường ống cấp 
nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL5, địa phận 
tỉnh Hưng Yên”.  
 (4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình thiết yếu được quy định tại Điều 
13 Thông tư này. 
 (5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình thiết yếu của cấp có 
thẩm quyền.  
 (6) Các tài liệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết./.  
 
 

Đơn đề nghị xin cấp phép đấu nối vào đường huyện 
(Phụ lục 3, ban hành kèm theo Thông tư 39/2011/TT-BGTVT  

ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông Vận tải) 
 

(1) 
(2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc 

 
Số:......./........                      .........., ngày........ tháng........năm 201...... 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN THIẾT KẾ KỸ THUẬT NÚT GIAO  

ĐƯỜNG NHÁNH ĐẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ 
Chấp thuận xây dựng (…3…)  

 
Kính gửi: ...........................................(4) 

 
 - Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính 
phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 
 - Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản 
lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 
- (...5...) 
(…..2….) đề nghị được chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của 
nút giao đường nhánh đấu nối (…6…).  
Gửi kèm theo các tài liệu sau: 
+ Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt 
(bản sao có chứng thực); hoặc Văn bản chấp thuận của Bộ GTVT cho phép đấu 
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nối đường nhánh vào quốc lộ đối với các trường hợp quốc lộ chưa có Quy 
hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ được phê duyệt (bản sao); 
+ Văn bản của UBND cấp tỉnh (bản chính) giao tổ chức, cá nhân làm Chủ đầu 
tư nút giao nếu quy hoạch hoặc văn bản chấp thuận đơn lẻ của Bộ GTVT chưa 
xác định rõ chủ đầu tư nút giao; 
+ Hồ sơ Thiết kế và Phương án tổ chức giao thông của nút giao (có Biện pháp 
tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông) do Tổ chức tư vấn được phép 
hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ lập (bản chính). 
- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
(…2…) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không đòi bồi 
thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn 
chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết 
yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp 
thuận. 
Địa chỉ liên hệ: ………  
Số điện thoại: ..............  
  
Nơi nhận:          
- Như trên;                
- ....................;    
- Lưu VT.   
 
Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị 
 (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có). 
 (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao 
thông của nút giao đường nhánh đấu nối (Do Chủ đầu tư đứng đơn). 
 (3) Ghi vắn tắt tên công trình, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Chấp thuận thiết kế và phương án 
tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối tại Km..+.../Trái tuyến hoặc phải tuyến/ 
QL..”.  
 (4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình nút giao đấu nối đường nhánh theo 
quy định tại Điều 22 Thông tư này. 
 (5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình thiết yếu của cấp có 
thẩm quyền.  
 (6) Ghi rõ, đầy đủ tên quốc lộ, cấp kỹ thuật của đường, lý trình, phía bên trái hoặc bên phải 
quốc lộ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(……2…..)  
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình 
(Phụ lục 4 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT  

ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 
  

(1) 
(2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc 

 
Số:......./........                      .........., ngày........ tháng........năm 201...... 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

Cấp phép thi công (…3…) 
 
        Kính gửi: ...........................................(…4…) 
 
- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính 
phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 
 - Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản 
lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 
- Căn cứ (…5..);  

(…..2….) đề nghị được cấp phép thi công (…6…) tại (…7…). Thời gian thi 
công bắt đầu từ ngày …tháng … năm ... đến hết ngày …tháng … năm ...    
Xin gửi kèm theo các tài liệu sau: 

+ (…5…) (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư). 
+ (…8…) (bản chính).. 
+ (…9…) 
(…2…) Đối với thi công công trình thiết yếu: xin cam kết tự di chuyển hoặc cải 
tạo công trình và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di 
chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp 
luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn 
có hiệu lực của Văn bản chấp thuận. 
(…2…) Đối với thi công trên đường bộ đang khai thác: xin cam kết thực hiện 
đầy đủ các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn 
chế ùn tắc giao thông đến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường. 
 (…2…) xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (…10…) phê 
duyệt và tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không 
thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, 
để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng, (…2…) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 
Địa chỉ liên hệ: ………  
Số điện thoại: ..............  
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Nơi nhận:          
 - Như trên;             
 - ....................;    
 - ....................;         
 - Lưu VT.   
 
Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị: 
(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có). 
(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công (công trình thiết yếu hoặc thi 
công trên đường bộ đang khai thác); 
(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình  đề nghị cấp phép, quốc lộ, địa 
phương; ví dụ “Cấp phép thi công đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết 
cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL39, địa phận tỉnh Hưng Yên”.  
(4) Tên cơ quan cấp phép thi công; 
(5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế công trình của cơ quan quản lý 
đường bộ có thẩm quyền. 
(6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi công. 
(7) Ghi đầy rõ lý trình, tên quốc lộ, thuộc địa phận tỉnh nào. 
(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn 
giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt  
(9) Các tài liệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết.   
(10) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./. 
 

 
 
 
 
 

(……2…..)  
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
1. Thủ tục thành lập nhà trường, nhà trẻ 
* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện. 
- Cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

đến bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Tờ trình đề nghị thành lập nhà trường, nhà trẻ của cơ quan chủ quản đối 

với nhà trường, nhà trẻ công lập, tổ chức hoặc cá nhân đối với nhà trường, nhà 
trẻ tư thục, dân lập cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên nhà trường, nhà trẻ; địa 
điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 
trẻ của nhà trường, nhà trẻ; 

+ Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ: xác định sự phù hợp với quy hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; mục tiêu, 
nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị; tổ 
chức bộ máy hoạt động đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; các nguồn lực và 
tài chính; quy hoạch, kế hoạch và các giải pháp xây dựng, phát triển nhà trường, 
nhà trẻ trong từng giai đoạn. 

Trong đề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và 
bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 3 năm đầu 
thành lập và các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp 
của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng 
giai đoạn;  

+ Văn bản về chủ trương giao đất hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, 
thuê nhà làm trụ sở xây dựng nhà trường, nhà trẻ với thời hạn dự kiến thuê tối 
thiểu 5 (năm) năm; 

+ Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công 
trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng nhà trường, nhà trẻ hoặc thiết kế 
các công trình kiến trúc (nếu đã có trường sở), bảo đảm phù hợp với quy mô 
giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, 
giáo dục trẻ;  

Đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục có thêm những hồ sơ sau: 
 - Văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền về khả năng tài chính, cơ sở 

vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường, nhà trẻ. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
* Thời gian giải quyết: 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
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- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: không  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các phòng, ban chuyên môn có liên quan 

thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã nơi đặt trụ sở nhà trường, nhà trẻ. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 
* Lệ phí: Không. 
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Yêu cầu, điều kiện của TTHC: 
Cơ quan chủ quản đối với nhà trường, nhà trẻ công lập, tổ chức hoặc cá 

nhân đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục, dân lập: 
- Có đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ phù hợp với quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

- Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, 
chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự 
kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng 
chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ. 

Đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục có thêm  điều kiện sau: 
- Có khả năng về tài chính, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động và 

phát triển của nhà trường, nhà trẻ tư thục. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo hợp nhất: Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non; 
Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non 
ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 
10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung 
điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 
Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 
14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và 
đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường 
mầm non (gọi tắt là Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT); 

- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 27/01/2014 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo hợp nhất: Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2008 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
trường mầm non tư thục; Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ 
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chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 
41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo. 

 
2. Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ 
* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện. 
- Cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ. 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

đến bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ gồm: 
a. Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Quyết 

định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ; 
b. Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục; 
c. Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập nhà trường, 

nhà trẻ. Báo cáo cần làm rõ những công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang thực 
hiện: các điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, 
chăm sóc, giáo dục trẻ em; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, tài chính; 

d. Danh sách đội ngũ giáo viên trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được 
đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường, nhà trẻ với từng giáo viên; 

đ. Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm Hiệu trưởng, các 
Phó Hiệu trưởng, Trưởng các phòng, ban, tổ chuyên môn trong đó ghi rõ trình 
độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường, 
nhà trẻ với từng cán bộ quản lý; 

e. Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện 
chương trình giáo dục mầm non;  

f. Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp 
ứng các điều kiện quy định tại Điều 27, 28, 29, 30 của Điều lệ trường mầm non; 

g. Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở 
nhà trường, nhà trẻ với thời hạn tối thiểu 5 (năm) năm; 

h. Các văn bản pháp lý xác nhận về số tiền hiện có do nhà trường, nhà trẻ 
đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây 
dựng và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của nhà trường, nhà trẻ sau khi 
được cho phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp 
theo để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động của nhà trường, nhà trẻ trong giai 
đoạn 5 năm, bắt đầu từ khi nhà trường, nhà trẻ được tuyển sinh. 

i. Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường, 
nhà trẻ. 
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k. Danh sách kèm theo lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của 
Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, chủ đầu tư và người 
dự kiến làm Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, Trưởng các phòng, ban, tổ chuyên 
môn, hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường, nhà trẻ tư thục với từng 
cán bộ quản lý; danh sách kèm hồ sơ lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ 
của giáo viên, nhân viên, bản cam kết thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 
và bảo đảm an toàn cho trẻ em, hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường, 
nhà trẻ với từng giáo viên;  

l. Quy chế tổ chức, hoạt động và chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhà trẻ tư 
thục; bản cam kết bảo đảm an toàn và thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 
trẻ em theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

m. Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị 
đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29 của Quy chế này; 

n. Hồ sơ phải được điều chỉnh theo quy định của pháp luật khi chuyển 
nhượng, sang tên hoặc chuyển địa điểm;  

Đối với các nhà trường, nhà trẻ tư thục thực hiện thành phần hồ sơ 
quy định tại các mục sau: a, b, c, e, g, k, l, m.n. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
* Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các phòng, ban chuyên môn có liên quan 

thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã nơi đặt trụ sở nhà trường, nhà trẻ. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 
* Lệ phí: Không. 
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Điều kiện thực hiện TTHC: Nhà trường, nhà trẻ được phép hoạt động 

giáo dục khi có đủ các điều kiện sau: 
a. Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập nhà 

trường, nhà trẻ; 
b. Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định tại Chương 

IV của Điều lệ Trường mầm non, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển 
hoạt động giáo dục; 

c. Địa điểm xây dựng nhà trường, nhà trẻ bảo đảm môi trường giáo dục, 
an toàn cho người học, người dạy và người lao động; 

d. Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em 
và không quá 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;  
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đ. Có Chương trình giáo dục mầm non và tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ 
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

e. Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, 
hợp lý về cơ cấu, bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và tổ chức 
các hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều 22, Điều 24 của Điều lệ trường 
mầm non;    

g. Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát 
triển hoạt động giáo dục; 

h. Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ; 
i. Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chủng loại, số lượng, đáp ứng yêu cầu duy 
trì và phát triển hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều 29 của Quy chế này; 

k. Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt tiêu chuẩn, đủ số lượng, 
hợp lý về cơ cấu, bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo quy 
định tại Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 20 và Điều 22 của Quy chế tổ chức và 
hoạt động trường mầm non tư thục; tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy 
định tại Điều 22, Điều 24 của Điều lệ Trường mầm non; 

Đối với các nhà trường, nhà trẻ tư thục thực hiện yêu cầu, điều kiện 
quy định tại các mục a, c, d, đ, g, h, i, k. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo hợp nhất: Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non; 
Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non 
ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 
2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT 
ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ 
sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c 
khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 
14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và 
đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non 
(gọi tắt là Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT). 

- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 27/01/2014 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo hợp nhất: Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2008 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
trường mầm non tư thục; Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ 
chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 
41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo. 
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3. Thủ tục Đình chỉ hoạt động nhà trường, nhà trẻ  
* Trình tự thực hiện:  
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện. 
- Cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ. 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

đến bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
a. Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của phòng giáo dục và đào tạo; 
b. Biên bản kiểm tra; 
c. Các chứng cứ chứng minh nhà trường, nhà trẻ vi phạm một trong 

những trường hợp được quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 11 của Điều lệ trường 
mầm non tại Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo cụ thể như sau:  

- Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục; 
- Không bảo đảm một trong các điều kiện để được phép hoạt động giáo 

dục quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Điều lệ trường mầm non tại Văn bản hợp 
nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

- Người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền; 
- Không triển khai hoạt động giáo dục kể từ ngày được cho phép hoạt 

động giáo dục; 
- Vi phạm các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giáo dục ở mức độ phải đình chỉ; 
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 
d. Phương án đảm bảo quyền lợi hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ 

và nhân viên nhà trường, nhà trẻ. 
e. Các chứng cứ chứng minh nhà trường, nhà trẻ vi phạm một trong 

những trường hợp được quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 10 của Quy chế tổ 
chức và hoạt động trường mầm non Tư thục tại Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-
BGDĐT ngày 27/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cụ thể như sau:  

- Không đảm bảo an toàn về tính mạng cho trẻ em và giáo viên, nhân 
viên, cán bộ; 

- Vi phạm các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
giáo dục ở mức độ phải đình chỉ theo quy định hiện hành; 

- Không đảm bảo chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; 
- Không đảm bảo các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 6 (quy định 

Điều kiện được phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục) và 
Khoản 2, Điều 8 (quy định Hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục đối với 
nhà trường, nhà trẻ tư thục) của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non 
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Tư thục tại Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 27/01/2014 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo.  

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo cho nhà 

trường, nhà trẻ về về việc phát hiện vi phạm. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Giáo dục và 

Đào tạo cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo  
- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 
* Lệ phí: Không. 
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Điều kiện thực hiện TTHC: Nhà trường, nhà trẻ bị đình chỉ hoạt động 

giáo dục khi xảy ra một trong những trường hợp sau đây: 
 1) Đối với các nhà trường, nhà trẻ công lập: 
- Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục; 
- Không bảo đảm một trong các điều kiện để được phép hoạt động giáo 

dục quy định tại Khoản 2, Điều 8 của Điều lệ trường mầm non tại Văn bản hợp 
nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền; 
- Không triển khai hoạt động giáo dục kể từ ngày được cho phép hoạt 

động giáo dục; 
- Vi phạm các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giáo dục ở mức độ phải đình chỉ; 
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 
 2) Đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục: 
- Không đảm bảo an toàn về tính mạng cho trẻ em và giáo viên, nhân 

viên, cán bộ; 
- Vi phạm các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giáo dục ở mức độ phải đình chỉ theo quy định hiện hành; 
- Không đảm bảo chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; 
- Không đảm bảo các điều kiện quy định tại Khoản 2, Điều 6 (quy định 

Điều kiện được phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục) và 
Khoản 2, Điều 8 (quy định Hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục đối với 
nhà trường, nhà trẻ tư thục) của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non 
Tư thục tại Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 27/01/2014 của Bộ 
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Giáo dục và Đào tạo.  
- Chú ý:  
+ Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ phải 

xác định rõ lý do đình chỉ, thời hạn đình chỉ, biện pháp bảo đảm quyền lợi của 
trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên trong trường. Quyết định đình chỉ hoạt 
động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ phải được công bố công khai trên các 
phương tiện thông tin đại chúng. 

+ Sau thời hạn đình chỉ, nếu nhà trường, nhà trẻ khắc phục được những 
nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ thì trưởng phòng giáo dục và đào tạo xem 
xét, quyết định cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với nhà trường, nhà trẻ. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo hợp nhất: Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non; 
Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non 
ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 
2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT 
ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ 
sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c 
khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 
14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và 
đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường 
mầm non (gọi tắt là Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT); 

- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 27/01/2014 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo hợp nhất: Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2008 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
trường mầm non tư thục; Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ 
chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 
41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo. 

 
4. Thủ tục Sáp nhập và chia tách nhà trường, nhà trẻ  
* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện. 
- Cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ. 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

đến bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện. 
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* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
 - Thành phần hồ sơ gồm: 
1) Đối với nhà trẻ, trường mầm non công lập: 
+ Đề án sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ; 
+ Tờ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị sáp nhập, chia, tách nhà 

trường, nhà trẻ. 
2) Đối với nhà trẻ, trường mầm non tư thục: 
+ Tờ trình đề nghị cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục của tổ 

chức hoặc cá nhân đứng tên xin phép thành lập trường. Tờ trình nêu rõ sự cần 
thiết thành lập; tên nhà trường, nhà trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực 
hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường, nhà trẻ tư thục; 

+ Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục: xác định sự phù hợp với 
quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; 
mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; xác định rõ chủ quyền 
đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị; cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động; đội ngũ cán bộ 
quản lý và giáo viên; các nguồn lực, tài chính; quy hoạch, kế hoạch và các giải 
pháp xây dựng, phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn. Đề án cần 
nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi 
dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong 3 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, 
có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây 
dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ tư thục trong từng giai đoạn; 

+ Văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền về khả năng tài chính, cơ sở 
vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường, nhà trẻ. Có văn bản phù 
hợp với pháp luật hiện hành xác định nguồn gốc đất hoặc chủ trương giao đất 
hay hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà làm trụ sở xây dựng nhà trường, 
nhà trẻ tư thục với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu 5 (năm) năm; 

+ Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công 
trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng nhà trường, nhà trẻ tư thục hoặc 
thiết kế các công trình kiến trúc (nếu đã có trường sở), bảo đảm phù hợp với quy 
mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, 
giáo dục trẻ; 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo  
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các phòng, ban chuyên môn có liên quan 

thuộc UBND cấp huyện. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 
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* Lệ phí: Không. 
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Yêu cầu, điều kiện của TTHC: Việc sáp nhập, chia tách nhà trường, 

nhà trẻ phải đảm bảo các yêu cầu sau: 
- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; 
- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; 
- Bảo đảm quyền lợi của trẻ em, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; 
- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm 

sóc, giáo dục trẻ. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo hợp nhất: Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non; 
Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non 
ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 
10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung 
điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 
Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 
14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và 
đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường 
mầm non (gọi tắt là Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT); 

- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 27/01/2014 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo hợp nhất: Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2008 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
trường mầm non tư thục; Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ 
chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 
41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

  
5. Thủ tục giải thể nhà trường, nhà trẻ  
* Trình tự thực hiện: 
1) Trường hợp tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ có nhu cầu 

giải thể: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện. 
- Cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ. 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
2) Trường hợp có phát hiện hoặc báo cáo của cơ quan, tổ chức hay cá nhân 

về việc nhà trường, nhà trẻ có hành vi vi phạm một trong những trường hợp quy 



 80 

định tại điểm a, Khoản 3, Điều 10 (Điều lệ trường mầm non được ban hành kèm 
theo Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo) thì Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo 
chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan trong thời hạn 20 ngày, 
tiến hành kiểm tra, xác minh, lập hồ sơ giải thể, thông báo cho nhà trường, nhà trẻ 
và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, trong đó phải nêu rõ lý do giải thể. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 
đến bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
 - Thành phần hồ sơ gồm: 
1) Trường hợp tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ có nhu cầu 

giải thể 
a. Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Uỷ ban nhân nhân cấp huyện; 
b. Biên bản kiểm tra;  
c. Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà 

trẻ, trong đó nêu rõ lý do giải thể, các biện pháp giải quyết quyền lợi hợp pháp 
của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên nhà trường, nhà trẻ; phương án giải 
quyết các tài sản của trường. 

d. Tờ trình đề nghị giải thể nhà trường, nhà trẻ của Phòng Giáo dục và 
Đào tạo trong đó xác định rõ lý do đề nghị giải thể kèm theo các chứng cứ 
chứng minh nhà trường, nhà trẻ vi phạm một trong những trường hợp quy định 
tại điểm a Khoản 3 Điều 10 (Quy chế Tổ chức và hoạt động trường mầm non tư 
thục được ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 
27/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) hoặc tờ trình đề nghị giải thể của tổ 
chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ. Trong tờ trình cần nêu rõ lý do giải 
thể, các biện pháp giải quyết quyền lợi hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và 
nhân viên sau khi nhà trường, nhà trẻ bị giải thể; phương án giải quyết tài chính, 
các tài sản của trường nhà trẻ tư thục. 

 2) Trường hợp có phát hiện hoặc báo cáo của cơ quan, tổ chức hay cá 
nhân  về việc nhà trường, nhà trẻ có hành vi vi phạm một trong những trường 
hợp quy định tại điểm a, Khoản 3, Điều 10 (Điều lệ trường mầm non được ban 
hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo): 

a. Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Uỷ ban nhân nhân cấp huyện; 
b. Biên bản kiểm tra;  
c. Tờ trình đề nghị giải thể nhà trường, nhà trẻ của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo trong đó xác định rõ lý do đề nghị giải thể kèm theo các chứng cứ 
chứng minh nhà trường, nhà trẻ vi phạm một trong ba trường hợp đầu dẫn đến bị 
giải thể quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 10 (Điều lệ trường mầm non được 
ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)  

d. Tờ trình đề nghị giải thể nhà trường, nhà trẻ của Phòng Giáo dục và 
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Đào tạo trong đó xác định rõ lý do đề nghị giải thể kèm theo các chứng cứ 
chứng minh nhà trường, nhà trẻ vi phạm một trong những trường hợp quy định 
tại điểm a Khoản 3 Điều 10 (Quy chế Tổ chức và hoạt động trường mầm non tư 
thục được ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 
27/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) hoặc tờ trình đề nghị giải thể của tổ 
chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ. Trong tờ trình cần nêu rõ lý do giải 
thể, các biện pháp giải quyết quyền lợi hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và 
nhân viên sau khi nhà trường, nhà trẻ bị giải thể; phương án giải quyết tài chính, 
các tài sản của trường nhà trẻ tư thục. 

Lưu ý: Đối với nhà trường, nhà trẻ công lập, chuẩn bị hồ sơ theo quy 
định tại các mục a, b, c nêu trên; đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục chuẩn 
bị hồ sơ theo quy định tại các mục a, b, d nêu trên. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết:  
- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải thể nhà 

trường, nhà trẻ (Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà 
trẻ có nhu cầu giải thể); 

- 30 ngày làm việc kể từ ngày tiến hành kiểm tra, xác minh (Đối với trường 
hợp có phát hiện hoặc báo cáo của cơ quan, tổ chức hay cá nhân  về việc nhà 
trường, nhà trẻ có hành vi vi phạm một trong những trường hợp quy định tại điểm 
a, Khoản 3, Điều 10 (Điều lệ trường mầm non được ban hành kèm theo Văn bản 
hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các phòng, ban chuyên môn có liên quan 

thuộc UBND cấp huyện. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 
* Lệ phí: Không. 
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Giải thể nhà trường, nhà trẻ khi 

xảy ra một trong các trường hợp sau đây: 
- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của 

nhà trường, nhà trẻ, ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; 
- Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến 

việc đình chỉ; 
- Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho 

phép thành lập nhà trường, nhà trẻ không còn phù hợp với yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội; 
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- Theo đề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ. 
Lưu ý: Quyết định giải thể nhà trường, nhà trẻ cần nêu rõ lý do giải thể, 

quy định biện pháp bảo đảm quyền lợi của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân 
viên trong trường; phương án giải quyết các tài sản của trường, bảo đảm tính 
công khai, minh bạch. Quyết định giải thể nhà trường, nhà trẻ phải được công bố 
công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo hợp nhất: Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày /4/2008 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non; Thông 
tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành 
kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 
Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều 
lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT 
ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ 
sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non (gọi tắt là 
Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT); 

- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 27/01/2014 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo hợp nhất: Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2008 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
trường mầm non tư thục; Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ 
chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 
41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo. 
 

6. Thủ tục Thành lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học 
* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện. 
- Cán bộ chuyên môn thẩm định. 
- Bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện 

trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa/Trung 

tâm hành chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đề án thành lập trường; 
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+ Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt 
động của trường; 

+ Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người 
dự kiến làm Hiệu trưởng; 

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập trường;  
+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và 

báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân cấp huyện (nếu có). 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp 

huyện, UBND xã, phường. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính. 
* Lệ phí: Không. 
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
Trường tiểu học được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho 

phép thành lập khi đảm bảo các điều kiện sau:  
- Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo 

dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo thuận lợi 
cho trẻ em đến trường nhằm đảm bảo thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học; 

- Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng 
chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường; chương trình và nội dung giáo 
dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức 
bộ máy, nguồn lực tài chính; 

Lưu ý: Sau 2 năm kể từ khi có quyết định thành lập mà chủ đầu tư chưa 
hoàn thành việc xây dựng, trang bị cơ sở vật chất và các điều kiện khác thì 
UBND huyện sẽ thu hồi quyết định. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo hợp nhất Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học và Thông 
tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung Điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-
BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều 
lệ Trường Tiểu học. 
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7. Thủ tục Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục 
* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện. 
- Cán bộ chuyên môn thẩm định. 
- Bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện 

trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa/Trung 

tâm hành chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục; 
+ Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường;  
+ Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện để nhà 

trường được phép hoạt động. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào 

tạo thuộc UBND cấp huyện. 
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng chuyên môn của UBND cấp 

huyện (có liên quan), UBND cấp xã, phường. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính. 
* Lệ phí: Không. 
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: (theo Điều lệ Trường Tiểu học) 
Nhà trường được phép hoạt động giáo dục khi có đủ các điều kiện sau: 
- Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường; 
- Địa điểm xây dựng trường đảm bảo môi trường giáo dục, an toàn cho 

người học, người dạy và người lao động; 
- Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động 

giáo dục;   
- Có tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với cấp học; 
- Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, 

đồng bộ về cơ cấu đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt 
động giáo dục; 

- Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển 
hoạt động giáo dục; 
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- Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo 

dục va Đào tạo hợp nhất Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học và Thông 
tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung Điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-
BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều 
lệ Trường Tiểu học; 
 

8. Thủ tục Sáp nhập và chia, tách trường tiểu học để thành lập mới 
* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện. 
- Cán bộ chuyên môn thẩm định. 
- Bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện 

trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa/Trung 

tâm hành chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Đề án sáp nhập, chia, tách trường; 
+ Tờ trình về đề án sáp nhập, chia tách nhà trường, dự thảo Điều lệ hoặc 

Quy chế hoạt động của trường. 
+ Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người 

dự kiến làm Hiệu trưởng; 
+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc sáp nhập, 

chia, tách. 
+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và 

báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND cấp huyện (nếu có). 
+ Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ 

phải trả và các vấn đề khác có liên quan; 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
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- Cơ quan phối hợp: các phòng chuyên môn của UBND huyện (có liên 
quan), UBND xã, phường. 

* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 
* Lệ phí: Không. 
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
Việc sáp nhập, chia, tách trường tiểu học phải đảm bảo các yêu cầu sau: 
- Vì quyền lợi học tập của học sinh; 
- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; 
- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; 
- Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 
- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo 

dục va Đào tạo hợp nhất Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học và Thông 
tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung Điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-
BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều 
lệ Trường Tiểu học. 

 
9. Thủ tục Đình chỉ hoạt động của trường tiểu học 
* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện. 
- Cán bộ chuyên môn thẩm định. 
- Bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện 

trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa/Trung 

tâm hành chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Quyết định thành lập đoàn kiểm tra; 
+ Biên bản kiểm tra. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Thời gian giải quyết: 05 ngày giải quyết kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Giáo 

dục và Đào tạo. 
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- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo 
- Cơ quan phối hợp: Các phòng chuyên môn của UBND cấp huyện (có 

liên quan), UBND cấp xã, phường 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính. 
* Lệ phí: Không. 
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: (theo Điều lệ Trường Tiểu học) 
Trường tiểu học, cơ sở có hoạt động giáo dục tiểu học bị đình chỉ hoạt 

động giáo dục tiểu học khi xảy ra một trong những trường hợp sau: 
- Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục; 
- Không đảm bảo một trong các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 của 

Điều lệ trường Tiểu học và không đảm bảo điều kiện hoạt động bình thường của 
giáo dục tiểu học; 

- Người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền; 
- Không triển khai hoạt động giáo dục trong thời hạn quy định cho phép 

kể từ ngày được phép hoạt động giáo dục; 
- Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành 

chính ở mức độ phải đình chỉ; 
- Các trường hợp vi phạm khác theo quy định của pháp luật. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo 

dục va Đào tạo hợp nhất Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học và Thông 
tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung Điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-
BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều 
lệ Trường Tiểu học; 

 
10. Thủ tục Giải thể trường tiểu học 
* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện. 
- Cán bộ chuyên môn thẩm định. 
- Bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện 

trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa/Trung 

tâm hành chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
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1. Trường hợp trường tiểu học giải thể do vi phạm nghiêm trọng các quy 
định về quản lí, tổ chức, hoạt động của trường tiểu học; ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến chất lượng giáo dục hoặc theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường 
tiểu học, thành phần hồ sơ gồm: 

+ Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân hoặc chứng cứ vi phạm kèm theo; 
+ Quyết định thành lập đoàn kiểm tra; 
+ Biên bản kiểm tra; 
+ Tờ trình đề nghị giải thể của phòng Giáo dục và Đào tạo 
2. Trường trường tiểu học giải thể do hết thời gian đình chỉ mà không 

khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ hoặc do mục tiêu và nội 
dung hoạt động ghi trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường 
tiểu học không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thành phần 
hồ sơ gồm: 

+ Hồ sơ đình chỉ hoạt động giáo dục; 
+ Các văn bản về việc không khắc phục được nguyên nhân bị đình chỉ 

hoạt động giáo dục; 
+ Tờ trình đề nghị giải thể của phòng Giáo dục và Đào tạo. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
- Cơ quan phối hợp: Các phòng chuyên môn của UBND cấp huyện có liên quan. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 
* Lệ phí: Không. 
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
Trường tiểu học bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau: 
- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của 

các trường tiểu học; ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giáo dục; 
- Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được  nguyên nhân dẫn đến 

việc đình chỉ;  
- Mục tiêu và nội dung hoạt động ghi trong quyết định thành lập hoặc cho phép 

thành lập trường tiểu học không còn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; 
- Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thàh lập trường tiểu học. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo 

dục va Đào tạo hợp nhất Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của 
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Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học và Thông 
tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung Điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-
BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều 
lệ Trường Tiểu học. 

 
11. Thủ tục Thành lập trường Trung học cơ sở và trường phổ thông 

có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS. 
* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện. 
- Cán bộ chuyên môn thẩm định. 
- Bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện 

trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.  
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa/Trung 

tâm hành chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đề án thành lập trường;  
+ Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường; 
+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng; 
+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập 

hoặc cho phép thành lập trường; 
+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và 

báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu có). 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp 

huyện, UBND cấp xã. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 
* Lệ phí: Không 
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 
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- Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và 
nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng 
trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực tài chính; phương hướng chiến lược xây 
dựng và phát triển nhà trường. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung học phổ 
thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

 
12. Thủ tục cho phép trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp 

học có cấp học cao nhất là THCS hoạt động giáo dục 
* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện. 
- Cán bộ chuyên môn thẩm định. 
- Bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện 

trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.  
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa/Trung 

tâm hành chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ gồm:  
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục; 
+ Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường; 
+ Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện quy 

định tại khoản 2 Điều 9 của Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  
* Thời gian giải quyết: 20 ngày giải quyết kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Giáo 

dục và Đào tạo cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo 
- Cơ quan phối hợp: các Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 
* Lệ phí: Không. 
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Điều kiện thực hiện TTHC:  
- Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường; 
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- Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt 
động giáo dục; 

- Địa điểm của trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho học 
sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên; 

- Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định 
phù hợp với mỗi cấp học;  

- Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và 
đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp 
học; đủ về số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên đảm bảo thực hiện 
chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục; 

- Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển 
hoạt động giáo dục; 

- Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.  
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung học phổ 
thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 
 

13. Thủ tục đình chỉ hoạt động đối với trường THCS và trường phổ 
thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS 

* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện. 
- Cán bộ chuyên môn thẩm định. 
- Bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện 

trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.  
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa/Trung 

tâm hành chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;  
+ Biên bản kiểm tra; 
+ Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Giáo dục và 

Đào tạo cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo 
- Cơ quan phối hợp: các Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 
* Lệ phí: Không. 
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Điều kiện thực hiện TTHC: 
Việc đình chỉ hoạt động giáo dục của trường trung học được thực hiện khi 

xảy ra một trong các trường hợp sau đây: 
- Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục; 
- Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 của 

Điều lệ này; 
- Người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền; 
- Không triển khai hoạt động giáo dục trong thời hạn 01 năm kể từ ngày 

được phép hoạt động giáo dục;  
- Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành 

chính ở mức độ phải đình chỉ;  
- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về mục tiêu, kế hoạch, chất lượng 

giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế thi cử; 
- Các trường hợp vi phạm khác theo quy định của pháp luật. 
- Lưu ý: Sau thời hạn đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ 

được khắc phục và đơn vị bị đình chỉ có hồ sơ đề nghị được hoạt động giáo dục 
trở lại (thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 11 của Thông tư 12/2011/TT-
BGDĐT) thì người có thẩm quyền quyết định đình chỉ ra quyết định cho phép 
nhà trường hoạt động giáo dục trở lại. Trong trường hợp chưa cho phép hoạt 
động giáo dục trở lại thì người có thẩm quyền quyết định đình chỉ hoạt động 
giáo dục có văn bản thông báo cho trường biết rõ lí do và hướng giải quyết. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung học phổ 
thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 
 

14. Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường THCS và trường phổ thông 
có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS để thành lập mới 

* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện. 
- Cán bộ chuyên môn thẩm định. 
- Bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện 

trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.  
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* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 
đến bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đề án sáp nhập, chia, tách trường;  
+ Tờ trình về Đề án sáp nhập, chia, tách trường, dự thảo Quy chế hoạt 

động của trường mới; 
+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng; 
+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và 

báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu có). 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: các Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp 

huyện, UBND cấp xã. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định 
* Lệ phí: Không 
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương; 
- Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; 
- Bảo đảm an toàn và quyền lợi của học sinh, góp phần nâng cao chất 

lượng và hiệu quả giáo dục. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông 
có nhiều cấp học. 

 
15. Thủ tục giải thể trường Trung học cơ sở và trường phổ thông có 

nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS 
* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện. 
- Cán bộ chuyên môn thẩm định. 
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- Bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện 
trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.  

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 
đến bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
1. Trường hợp giải thể do vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, 

tổ chức, hoạt động của nhà trường hoặc theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành 
lập trường: 

+ Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân hoặc chứng cứ vi phạm điểm a 
khoản 1 Điều 14 Điều lệ Trường Trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông 
và Trường Phổ thông có nhiều cấp học; 

+ Quyết định thành lập đoàn kiểm tra; 
+ Biên bản kiểm tra;  
+ Tờ trình đề nghị giải thể của phòng giáo dục và đào tạo; 
+ Đề án giải thể trường trung học cơ sở, gồm các nội dung: lý do giải thể, 

chứng minh việc giải thể là cần thiết, phương án bố trí nơi học cho học sinh; nơi 
làm việc cho giáo viên; thanh lý cơ sở vật chất, thiết bị trường học; 

+ Đơn đề nghị giải thể của người đứng tên thành lập trường;  
2. Trường hợp giải thể do hết thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục mà 

không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ hoặc mục tiêu, nội 
dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường 
không còn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

+ Hồ sơ đình chỉ hoạt động giáo dục; 
+ Các văn bản về việc không khắc phục được nguyên nhân bị đình chỉ 

hoạt động giáo dục; 
+ Tờ trình đề nghị giải thể của phòng giáo dục và đào tạo (đối với trường 

THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS); 
+ Đề án giải thể trường trung học cơ sở, gồm các nội dung: lý do giải thể, 

chứng minh việc giải thể là cần thiết, phương án bố trí nơi học cho học sinh; nơi 
làm việc cho giáo viên; thanh lý cơ sở vật chất, thiết bị trường học; 

+ Đơn đề nghị giải thể của người đứng tên thành lập trường;  
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo  
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- Cơ quan phối hợp thực hiện: các Phòng Chuyên môn thuộc UBND cấp 
huyện, UBND cấp xã. 

* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 
* Lệ phí: Không 
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
Trường trung học bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: 
- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của 

nhà trường; 
- Hết thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục mà không khắc phục được 

nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;  
- Mục tiêu, nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép 

thành lập trường không còn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương;  

- Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông 
có nhiều cấp học. 

 
16.  Thủ tục Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp THCS 
* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện. 
- Cán bộ chuyên môn thẩm định. 
- Bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện 

trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.  
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

đến bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm:  
Học sinh phải có đầy đủ hồ sơ bằng tiếng Việt có: 
+ Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký; 
+ Bản tóm tắt lý lịch; 
+ Bản sao và bản dịch sang tiếng Việt các giấy chứng nhận tốt nghiệp 

tương đương bằng tốt nghiệp của Việt Nam được quy định lại Luật Giáo dục 
Việt Nam đối với từng bậc học, cấp học; 

+ Học bạ; 
+ Ảnh cỡ 4 x 6 cm (chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ). 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
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* Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Giáo dục và 

Đào tạo cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy giới thiệu chuyển trường 
* Lệ phí: Không. 
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Điều kiện về đối tượng: 
+ Học sinh diện được cấp học bổng theo các hiệp định, thỏa thuận giữa 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế. 
+ Học sinh diện tự túc theo hợp đồng đào tạo giữa các cơ sở giáo dục của 

Việt Nam với các tố chức, cá nhân nước ngoài. 
+ Học sinh theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ sang sinh sống và làm 

việc tại Việt Nam. 
- Điều kiện văn bằng: Học sinh người nước ngoài có nguyện vọng vào 

học tại các trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông phải có giấy chứng 
nhận tốt nghiệp tương đương bằng tốt nghiệp của Việt Nam được quy định tại 
Luật Giáo dục Việt Nam đôi với từng bậc học, cấp học. 

- Điều kiện sức khỏe và tuổi: 
1) Điều kiện sức khỏe 
+ Học sinh phải được kiểm tra sức khỏe khi nhập học. 
+ Trường hợp mắc các bệnh xã hội, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo 

quy định của Bộ Y tế Việt Nam thì được trả ngay về nước. 
+ Khi mắc các bệnh thông thường phải điều trị trong vòng 03 tháng, nếu 

không đủ sức khỏe cũng được trả về nước. 
2) Điều kiện tuổi: Học sinh người nước ngoài trong năm xin học tại Việt 

Nam được gia hạn thêm một tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Quyết định số 51/2002/QÐ-BGDÐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục 

và Ðào tạo về quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường 
THCS và THPT. 

 
17. Thủ tục Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp THCS 
* Trình tự thực hiện: 
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- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính 
công thuộc UBND cấp huyện. 

- Cán bộ chuyên môn thẩm định. 
- Bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện 

trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.  
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

đến bộ phận một cửa/ Trung tâm hành chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm:  
+ Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký. 
+ Hồ sơ học tập gồm: 
1) Học bạ (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt). 
4) Bản sao giấy khai sinh, kể cả học sinh được sinh ra ở nước ngoài. 
5) Hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận tạm trú dài hạn của cha hoặc mẹ hoặc 

người giám hộ. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân. 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng  Giáo dục và Đào tạo  
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy giới thiệu chuyển trường 
* Lệ phí: Không 
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Đối tượng học sinh về nước 
+ Học sinh học ở nước ngoài diện được cấp học bổng theo các hiệp định, 

thỏa thuận giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước, các tổ 
chức quốc tế. 

+ Học sinh học ở nước ngoài theo diện du học tự túc hoặc theo hợp đồng đào 
tạo giữa các cơ sở giáo dục của Việt Nam với các tổ chức, cá nhân nước ngoài.  

+ Học sinh theo cha, mẹ hoặc người giám hộ làm việc ở nước ngoài, học 
sinh Việt Nam định cư ở nước ngoài. 

- Điều kiện về văn bằng: Học sinh vào học tại trường trung học cơ sở 
phải có học bạ của các lớp học trước đó cùng với xác nhận của nhà trường về 
việc được chuyển lên lớp học trên.  

- Điều kiện về tuổi và chương trình học tập 
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+ Học sinh Việt Nam ở nước ngoài về nước năm xin học được gia hạn 
thêm 01 tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học. 

+ Chương trình học tập ở nước ngoài phải có nội dung tương đương với 
chương trình giáo dục của Việt Nam với những môn học thuộc nhóm khoa học tự 
nhiên. Với những môn học thuộc nhóm khoa học xã hội và nhân văn, học sinh 
phải bổ túc thêm kiến thức cho phù hợp với chương trình giáo dục của Việt Nam. 

+ Những học sinh đang học dở chương trình của một lớp học ở nước 
ngoài xin chuyển về học tiếp lớp học tương đương tại trường trung học cơ sở 
hoặc trung học phổ thông Việt Nam phải được nhà trường nơi tiếp nhận kiểm tra 
trình độ theo chương trình quy định của lớp học đó. 

+ Học sinh muốn vào học trường trung học chuyên biệt (phổ thông dân 
tộc nội trú, trường chuyên, trường năng khiếu) thực hiện theo quy chế của 
trường chuyên biệt đó. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học 
sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

 
18. Thủ tục chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở 
* Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính 
công thuộc UBND cấp huyện. 

- Cán bộ chuyên môn thẩm định. 
- Bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện 

trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.  
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa/Trung tâm hành 

chính công cấp huyện.  
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký; 
+ Học bạ (bản chính); 
+ Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ); 
+ Phiếu xác nhận kết quả học tập (các loại điểm kiểm tra, trung bình môn, 

kết quả rèn luyện đạo đức, số buổi nghỉ học, việc thực hiện các khoản đóng góp 
học phí,…); 

+ Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học 
tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có); 

- Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú hoặc Quyết định điều động công 
tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học 
sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác; 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
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* Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy giới thiệu chuyển trường 
* Lệ phí: Không  
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học 
sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông; 

 
19. Thủ tục chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở 
* Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính công 

thuộc UBND cấp huyện. 
- Cán bộ chuyên môn thẩm định. 
- Bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện 

trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.  
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

đến bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ; 
+ Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của 

người được cấp văn bằng, chứng chỉ; 
+ Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa; 
+ Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân 

tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do 
thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;  

+ Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ 
sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn; 

+ Các tài liệu chứng minh văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cơ 
quan cấp văn bằng, chứng chỉ đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ 
mà người học đã ký nhận văn bằng, chứng chỉ nhưng nội dung ghi trên văn 
bằng, chứng chỉ bị ghi  sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ. 
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+ Các tài liệu trong hồ sơ có thể là bản chính hoặc bản sao từ  sổ gốc hoặc 
bản sao được chứng thực từ bản chính. 

Nếu cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ tiếp 
nhận tài liệu trong hồ sơ là bản sao không có chứng thực thì có quyền yêu cầu 
người đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ xuất trình bản chính để đối chiếu; 
người đối chiếu phải ký xác nhận và ghi rõ họ tên vào bản sao và chịu trách 
nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính. 

Nếu tiếp nhận tài liệu trong hồ sơ là bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được 
chứng thực từ bản chính thì cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn 
bằng, chứng chỉ không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Giáo dục và 

Đào tạo cấp huyện; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 
* Lệ phí: không 
* Tên mẫu đơn, tờ khai: Không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/207 của Bộ giáo dục và 

Đào tạo ban hành quy chế văn bàng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. 
- Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của BGDĐT về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo 
dục quốc dân ban hành kèm theo quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 
20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. 
  
 20. Thủ tục Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở 
 * Trình tự thực hiện: 

- Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính công 
thuộc UBND cấp huyện. 

- Cán bộ chuyên môn thẩm định. 
- Bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện 

trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 

đến Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. 
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* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
 - Thành phần hồ sơ, bao gồm:  
 + Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. 
 + Xuất trình hoặc gửi qua đường bưu điện bản chính hoặc bản sao có 
chứng thực chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác.  
 + Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc là 
những người đại diện hợp pháp, người được uỷ quyền hợp pháp của người được 
cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ hoặc Cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em 
ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ trong 
trường hợp người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ đã chết, thì còn phải 
xuất trình giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao văn bằng, 
chứng chỉ từ sổ gốc.  
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
 * Thời hạn giải quyết:  
 - Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, nếu trực tiếp nhận yêu cầu. 
 - Chậm nhất trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu theo 
dấu ngày đến của bưu điện, nếu yêu cầu được gửi qua đường bưu điện. 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Giáo dục và 

Đào tạo cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Bản sao bằng tốt nghiệp. 

 * Lệ phí: 9.000 đồng/bản. Nếu yêu cầu gửi qua đường bưu điện thì người 
yêu cầu phải trả cước phí bưu điện cho cơ quan, tổ chức cấp bản sao. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính Phủ về cấp 

bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. 
- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/06/2007 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo V/v ban hành Qui chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống 
giáo dục quốc dân. 

 - Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của BGDĐT về việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo 
dục quốc dân ban hành kèm theo quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 
20/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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- Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của 
BTC-BTP về việc hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 
phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực. 

- Văn bản số 7593/BGDĐT-VP ngày 31/8/2009 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về việc thông báo giá văn bằng chứng chỉ áp dụng từ tháng 9/2009. 
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III. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG 
1. Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 
* Trình tự thực hiện:  
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính 

công cấp huyện;  
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn. 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung 

tâm Hành chính công cấp huyện;  
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (theo mẫu); 
+ Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán 
buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu) và Giấy chứng nhận mã số thuế; 

+ Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có: 
1. Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh rượu; 
2. Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở 

hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm); 
3. Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực 

kinh doanh rượu (để đảm bảo khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh 
được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu); 

4. Bản cam kết của thương nhân về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu 
điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp 
luật đối với địa điểm kinh doanh. 

+ Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh 
nghiệp bán buôn sản phẩm rượu (trong đó ghi rõ loại sản phẩm rượu dự kiến 
kinh doanh); 

+ Bản sao Giấy chứng nhận công bố hợp quy hoặc Giấy chứng nhận tiêu 
chuẩn các loại sản phẩm rượu của thương nhân dự kiến kinh doanh; 

+ Hồ sơ về kho hàng, bao gồm: 
1. Tài liệu chứng minh quyền sử dụng kho (là sở hữu, đồng sở hữu theo 

hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn của thương nhân hoặc thuê sử dụng với 
thời gian tối thiểu là 01 năm); đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của 
sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho; 

2. Bản cam kết của thương nhân về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu 
điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp 
luật đối với kho hàng. 

+ Bản sao Phiếu thu đã nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính. 
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- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế, Kinh tế hạ tầng (hoặc 

Công Thương). 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế, Kinh tế hạ tầng (hoặc 

Công Thương). 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép 
* Phí, Lệ phí:  
- Lệ phí cấp giấy phép: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với khu vực thành 

phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh; 100.000 
đồng/ giấy/lần đối với các khu vực khác 

- Phí thẩm định:  
+ Khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh: đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 
1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định, đối với chủ thể kinh doanh là 
hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

+ Khu vực khác: đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 
600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định, đối với chủ thể kinh doanh là hộ 
kinh doanh, cá nhân là 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh 
bán lẻ sản phẩm rượu (Phụ lục 31 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-
BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công thương).  

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ đồ uống có cồn 

hoặc kinh doanh rượu; 
- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về 

kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định; 
- Trực thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu; 

có hợp đồng và văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu; 
- Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo 

hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp đáp ứng 
yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho; 

- Có bản cam kết của thương nhân về bảo đảm tuân thủ đấy đủ các yêu 
cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của 
pháp luật; 

- Phù hợp với quy hoạch hệ thống bán lẻ sản phẩm rượu do Sở Công 
Thương tỉnh công bố. 
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* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản 

xuất kinh doanh rượu.  
- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ Quy định 

chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh 
doanh và kinh doanh có điều kiện. 

- Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công thương 
quy định chi tiết một số điều của Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 
của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu. 

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về việc 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh 
doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng 
hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuộc lĩnh vực 
thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá. 
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Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 
(Phụ lục 31 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012  

của Bộ Công Thương)  
 

TÊN THƯƠNG NHÂN 
  

Số:        / 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 ............., ngày...... tháng....... năm............ 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP  

KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU 
Kính gửi: Phòng ......................(1) 

Tên thương nhân:...................................................................................... 
Địa chỉ trụ sở chính: ....................; Điện thoại:....................... Fax:...............; 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp ............ mã số doanh 
nghiệp:............ do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ tháng......... 
năm......., đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......; 
Địa điểm kinh doanh: 
+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................; 
+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................; 
+ Điện thoại:......................... Fax:...............; 
Đề nghị Phòng ......................(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản 
phẩm rượu, cụ thể như sau: 
1. Được phép mua: 
a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(2).... của 
doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu có tên sau: .........................(3)  
b) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(2).... của 
doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu có tên sau: .........................(3)  
2. Được phép bán: 
Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm:...................................(4) 

......(ghi rõ tên thương nhân)......... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại 
Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, 
Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20  tháng 12 năm 2012 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và 
những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật./. 
    Người đại diện theo pháp luật của thương nhân 

                                (Họ và Tên, ký tên, đóng dấu) 
 

* Chú thích: 
(1): Ghi rõ tên Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế nơi thương nhân dự kiến xin 

phép để kinh doanh. 
(2): Ghi rõ từng loại sản phẩm rượu như: Vang, Whisky, Cognac,..; 
(3): Ghi rõ tên, địa chỉ của các doanh nghiệp  bán buôn sản phẩm rượu. 
 (4): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm  thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản 

phẩm rượu. 
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2. Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 
* Trình tự thực hiện:  
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa /Trung tâm Hành chính 

công cấp huyện; 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. 
- Công chức thụ lý hồ sơ tham chiếu các quy định, luật định tiến hành 

thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế. 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn. 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung 

tâm Hành chính công cấp huyện; 
* Thành phần, Số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Cấp lại do hết thời hạn hiệu lực thực hiện như đối với trường hợp cấp mới;  
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (theo mẫu); 
2. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán 
buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu) và Giấy chứng nhận mã số thuế; 

3. Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có: 
a) Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh rượu; 
b) Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở 

hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm); 
c) Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực 

kinh doanh rượu (để đảm bảo khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh 
được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu); 

d) Bản cam kết của thương nhân về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu 
điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp 
luật đối với địa điểm kinh doanh. 

4. Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh 
nghiệp bán buôn sản phẩm rượu (trong đó ghi rõ loại sản phẩm rượu dự kiến 
kinh doanh); 

5. Bản sao Giấy chứng nhận công bố hợp quy hoặc Giấy chứng nhận tiêu 
chuẩn các loại sản phẩm rượu của thương nhân dự kiến kinh doanh; 

6. Hồ sơ về kho hàng, bao gồm: 
a) Tài liệu chứng minh quyền sử dụng kho (là sở hữu, đồng sở hữu theo 

hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn của thương nhân hoặc thuê sử dụng với 
thời gian tối thiểu là 01 năm); đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của 
sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho; 

b) Bản cam kết của thương nhân về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu 
điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp 
luật đối với kho hàng. 
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7. Bản sao Phiếu thu đã nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính. 
 + Trường hợp cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị 
rách, nát hoặc bị cháy: 

1. Đơn đề nghị cấp lại (theo mẫu); 
2. Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu đã 

được cấp (nếu có). 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Kinh tế, Kinh tế hạ 

tầng (hoặc Công Thương). 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế, Kinh tế hạ tầng (hoặc 

Công Thương). 
- Cơ quan phối hợp: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép 
* Phí, Lệ phí: 
1) Trường hợp Giấy phép hết hiệu lực:  
- Lệ phí cấp giấy phép: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với khu vực thành 

phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh; 100.000 
đồng/ giấy/lần đối với các khu vực khác. 

- Phí thẩm định:  
+ Khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh: đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 
1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định, đối với chủ thể kinh doanh là 
hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

+ Khu vực khác: đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 
600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định, đối với chủ thể kinh doanh là hộ 
kinh doanh, cá nhân là 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

2) Trường hợp Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy, bị rách, nát, cháy: 
- Lệ phí cấp giấy phép: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với khu vực thành 

phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh; 100.000 
đồng/ giấy/lần đối với các khu vực khác. 

- Phí thẩm định: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (Phụ lục 31 ban 

hành kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công thương).  
- Đơn đề nghị cấp lại (Phụ lục 34 ban hành kèm theo Thông tư 

39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công thương). 
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* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ đồ uống có cồn 

hoặc kinh doanh rượu; 
- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về 

kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định; 
- Trực thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu; 

có hợp đồng và văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu; 
- Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo 

hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp đáp ứng 
yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho; 

- Có bản cam kết của thương nhân về bảo đảm tuân thủ đấy đủ các yêu 
cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của 
pháp luật; 

- Phù hợp với quy hoạch hệ thống bán lẻ sản phẩm rượu do Sở Công 
Thương tỉnh công bố; 

* Căn cứ pháp pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản 

xuất kinh doanh rượu; 
- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ Quy định 

chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh 
doanh và kinh doanh có điều kiện; 

- Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương 
quy định chi tiết một số điều của Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 
của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu; 

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về việc 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh 
doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng 
hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuộc lĩnh vực 
thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá. 
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Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 
(Phụ lục 31 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012  

của Bộ Công Thương)  
 

TÊN THƯƠNG NHÂN 
  

Số:        / 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ............., ngày...... tháng....... năm............ 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP  
KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU 

Kính gửi: Phòng ......................(1) 
Tên thương nhân:...................................................................................... 
Địa chỉ trụ sở chính: ....................; Điện thoại:....................... Fax:...............; 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp ............ mã số doanh 
nghiệp:............ do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ tháng......... 
năm......., đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......; 
Địa điểm kinh doanh: 
+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................; 
+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................; 
+ Điện thoại:......................... Fax:...............; 
Đề nghị Phòng ......................(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản 
phẩm rượu, cụ thể như sau: 
1. Được phép mua: 
a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(2).... của 
doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu có tên sau: .........................(3)  
b) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(2).... của 
doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu có tên sau: .........................(3)  
2. Được phép bán: 
Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm:...................................(4) 

......(ghi rõ tên thương nhân)......... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại 
Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, 
Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20  tháng 12 năm 2012 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và 
những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật./. 
    Người đại diện theo pháp luật của thương nhân 

                                (Họ và Tên, ký tên, đóng dấu) 
* Chú thích: 
(1): Ghi rõ tên Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế nơi thương nhân dự kiến xin 

phép để kinh doanh. 
(2): Ghi rõ từng loại sản phẩm rượu như: Vang, Whisky, Cognac,..; 
(3): Ghi rõ tên, địa chỉ của các doanh nghiệp  bán buôn sản phẩm rượu. 
 (4): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm  thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản 

phẩm rượu. 
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Đơn đề nghị cấp lại 
(Phụ lục 34 ban hành kèm theo Thông tư 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012  

của Bộ Công thương) 
 

TÊN DOANH NGHIỆP 
 

Số:        / 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
............., ngày...... tháng....... năm............ 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI 

GIẤY PHÉP KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU 
(trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, 

bị rách, nát hoặc bị cháy) 
 

Kính gửi: ......................(1) 
Tên doanh nghiệp: .......................: 
Địa chỉ trụ sở chính: ......................; 
Điện thoại:......................... Fax:...............; 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp............ mã số doanh 

nghiệp:............ do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ tháng......... 
năm......., đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......; 

Địa điểm kinh doanh: 
+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................; 
+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................; 
+ Điện thoại:......................... Fax:...............; 
Đã được cấp Giấy phép kinh doanh...........(2) sản phẩm rượu 

số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp. 
Đã được cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh...........(2) sản phẩm 

rượu số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp (nếu có). 
Doanh nghiệp kính đề nghị ......................(1) xem xét cấp lại Giấy phép kinh 

doanh ........ (2) sản phẩm rượu, với lý do .... ......................(3)..................  
......(ghi rõ tên doanh nghiệp)......... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại 
Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, 
Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và 
những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật./. 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
      (Họ và Tên, ký tên, đóng dấu) 

Chú thích: 
  (1): Ghi rõ tên Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương hoặc Phòng Công Thương hoặc 

Phòng Kinh tế nơi doanh nghiệp dự kiến xin phép để kinh doanh. 
(2)  Ghi rõ là phân phối hoặc bán buôn hoặc bán lẻ. 
(3): Ghi rõ lý do xin cấp lại. 
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3. Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản 
phẩm rượu 

* Trình tự thực hiện:  
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa /Trung tâm Hành chính 

công cấp huyện; 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn. 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung 

tâm Hành chính công cấp huyện; 
* Thành phần, Số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản 

phẩm rượu (theo mẫu); 
+ Bản sao Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu đã cấp. 
+ Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Kinh tế, Kinh tế 

hạ tầng (hoặc Công Thương). 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế, Kinh tế hạ tầng (hoặc 

Công Thương). 
- Cơ quan phối hợp: không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép 
* Phí, Lệ phí:  
- Lệ phí cấp giấy phép: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với khu vực thành 

phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh; 100.000 
đồng/ giấy/lần đối với các khu vực khác. 

- Phí thẩm định (nếu có đi thẩm định và tùy thuộc vào nội dung đề nghị 
cấp sửa đổi, bổ sung):  

+ Khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã 
trực thuộc tỉnh: đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 
1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định, đối với chủ thể kinh doanh là 
hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

+ Khu vực khác: đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 
600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định, đối với chủ thể kinh doanh là hộ 
kinh doanh, cá nhân là 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 
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* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy 
phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (Phụ lục 33 ban hành kèm theo Thông tư 
39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công thương). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản 

xuất kinh doanh rượu. 
- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ Quy định 

chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh 
doanh và kinh doanh có điều kiện. 

- Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công thương 
quy định chi tiết một số điều của Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 
của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu. 

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về việc 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh 
doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng 
hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuộc lĩnh vực 
thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá. 
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Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh 
bán lẻ sản phẩm rượu 

(Phụ lục 33 ban hành kèm theo Thông tư 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012  
của Bộ Công thương) 

 
TÊN DOANH NGHIỆP 

 
Số:        / 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
............., ngày...... tháng....... năm............ 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP  

KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU 
Kính gửi: ......................(1) 

Tên doanh nghiệp : .......................: 
Địa chỉ trụ sở chính: ......................; 
Điện thoại:......................... Fax:...............; 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp............ mã số doanh 

nghiệp:............ do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ tháng......... 
năm......., đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......; 

Địa điểm kinh doanh: 
+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................; 
+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................; 
+ Điện thoại:......................... Fax:...............; 
Đã được cấp Giấy phép kinh doanh...........(2) sản phẩm rượu 

số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp. 
Đã được cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh...........(2) sản phẩm 

rượu số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp (nếu có). 
Doanh nghiệp kính đề nghị ......................(1) xem xét cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép kinh doanh ........ (2) sản phẩm rượu, với lý do cụ thể như sau (tùy 
thuộc vào nhu cầu sửa đổi, bổ sung để doanh nghiệp  thực hiện theo một trong 
các đề nghị dưới đây): 
 1. Sửa đổi thông tin chung (tên thương nhân, trụ sở chính, giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh,...) 
 Thông tin cũ:................... 
 Thông tin mới:............. 
 2. Sửa đổi, bổ sung về tổ chức ..............(2).... sản phẩm rượu, như sau: 

a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ....................(3).... của 
....................(4).... sản phẩm rượu có tên sau: .......................................................(5)  

Được phép tổ chức ..........(2).... sản phẩm rượu tại tỉnh, thành phố ...........(6) 

b) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ..................................(3).... của 
...............................(4).... sản phẩm rượu có tên sau: ...........................................(5)  

Được phép tổ chức ..............(2).... sản phẩm rượu tại tỉnh, thành phố 
......................(6) 
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3. Sửa đổi, bổ sung địa điểm tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa 
điểm: 

 a) Đề nghị sửa đổi:  
 Thông tin cũ:................... 
 Thông tin mới:.... 
 b) Đề nghị bổ sung:  ..............................................................(7) 

......(ghi rõ tên doanh nghiệp)......... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại 
Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, 
Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và 
những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật./. 
 

 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
      (Họ và Tên, ký tên, đóng dấu) 

 
Chú thích: 
  (1): Ghi rõ tên Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương hoặc Phòng Công Thương hoặc 

Phòng Kinh tế nơi doanh nghiệp dự kiến xin phép để kinh doanh. 
(2)  Ghi rõ là phân phối hoặc bán buôn hoặc bán lẻ. 
(3): Ghi rõ từng loại sản phẩm rượu như: Vang, Whisky, Cognac,..; 
(4): Ghi rõ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp  phân phối sản phẩm 

rượu khác hoặc doanh nghiệp  nhập khẩu sản phẩm rượu trực tiếp từ thương nhân nước ngoài 
hoặc của doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu 

(5): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các ðịa ðiểm doanh nghiệp dự kiến xin phép ðể bán lẻ sản 
phẩm rượu. 

(6): Ghi rõ tên của từng tỉnh, thành phố 
(7): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm doanh nghiệp dự kiến xin phép bổ sung ðể 

bán lẻ sản phẩm rượu. 
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4. Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá 
* Trình tự thực hiện:  
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa /Trung tâm Hành chính 

công cấp huyện; 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. 
- Công chức thụ lý hồ sơ tham chiếu các quy định, luật định tiến hành 

thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế. 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn. 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung 

tâm Hành chính công cấp huyện; 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá (theo mẫu); 
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế; 
+ Bản sao chứng thực các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các 

doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá; 
+ Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có: 
1. Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh thuốc lá; 
2. Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở 

hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm); 
3. Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực 

kinh doanh thuốc lá. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Kinh tế, Kinh tế 

hạ tầng (hoặc Công Thương). 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế, Kinh tế hạ tầng (hoặc 

Công Thương). 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá. 
* Phí, Lệ phí:  
- Lệ phí cấp giấy: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với khu vực thành phố 

trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh; 100.000 
đồng/ giấy/lần đối với các khu vực khác 
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- Phí thẩm định:  
 + Khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh: đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 
1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định, đối với chủ thể kinh doanh là 
hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

+ Khu vực khác: đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 
600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định, đối với chủ thể kinh doanh là hộ 
kinh doanh, cá nhân là 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh 
bán lẻ sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 23, ban hành kèm theo Thông tư 21/2013/TT-
BCT  ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá; 
- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về 

kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định; 
- Diện tích điểm kinh doanh dành cho thuốc lá tối thiểu phải có từ 03 

m2 trở lên; 
- Có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán 

buôn sản phẩm thuốc lá; 
- Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
* Căn cứ pháp pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 
về kinh doanh thuốc lá. 

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ Quy định 
chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh 
doanh và kinh doanh có điều kiện. 

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương về 
việc Quy định một số điều của Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, 
chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về việc 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh 
doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng 
hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuộc lĩnh vực 
thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá. 
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Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá 
(Phụ lục 23 ban hành kèm theo Thông tư 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013  

của Bộ Công Thương) 
 

TÊN THƯƠNG NHÂN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:       /... ............., ngày...... tháng....... năm............

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ 

 

Kính gửi: UBND huyện (quận) ......................(1) 
1. Tên thương nhân:...................................................................................... 
2. Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................; 
3. Điện thoại:........................................................... Fax:.............................; 
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp) số............ do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ 
tháng......... năm......., đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày .......tháng........ năm.......; 
5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có): 
- Tên: ...................................; 
- Địa chỉ: ...........................; 
- Điện thoại:......................... Fax:...............; 
Đề nghị UBND huyện (quận) ......................(1) xem xét cấp Giấy phép bán lẻ 
sản phẩm thuốc lá, cụ thể như sau: 
6. Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các thương nhân bán buôn sản phẩm 
thuốc lá có tên sau:..................................................................................(2) 
7. Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa 
điểm:............................(3)......(ghi rõ tên thương nhân).......xin cam đoan thực 
hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 
2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 
21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi 
tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, 
chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp 
luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 
 
  Người đại diện theo pháp luật của thương nhân 

(họ và tên, ký tên, đóng dấu) 
 
* Chú thích: 
- Ghi rõ tên huyện (quận) nơi thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh. 
- Ghi rõ tên, địa chỉ của các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá. 
- Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ 

sản phẩm thuốc lá. 
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5. Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản 
phẩm thuốc lá 

* Trình tự thực hiện:  
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính 

công cấp huyện; 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn. 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung 

tâm Hành chính công cấp huyện; 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung (theo mẫu); 
+ Bản sao Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp; 
+ Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Kinh tế, Kinh tế 

hạ tầng (hoặc Công Thương). 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế, Kinh tế hạ tầng (hoặc 

Công Thương). 
- Cơ quan phối hợp: không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép kinh doanh 
* Phí, Lệ phí:  
- Lệ phí cấp giấy: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với khu vực thành phố 

trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh; 100.000 
đồng/ giấy/lần đối với các khu vực khác 

- Phí thẩm định (nếu có đi thẩm định và tùy thuộc vào nội dung đề nghị 
cấp sửa đổi, bổ sung):  

 + Khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã 
trực thuộc tỉnh: đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 
1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định, đối với chủ thể kinh doanh là 
hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

+ Khu vực khác: đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 
600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định, đối với chủ thể kinh doanh là hộ 
kinh doanh, cá nhân là 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 
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* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy 
phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá (phụ lục 50, ban hành kèm theo 
Thông tư 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương) 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Là thương nhân có đăng ký kinh doanh họat động mua, bán sản phẩm 

thuốc lá.   
- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, phù hợp với Quy hoạch hệ 

thống mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.         
- Có khu vực bán sản phẩm thuốc lá riêng biệt. 
- Thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá 
* Căn cứ pháp pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 
về kinh doanh thuốc lá. 

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ Quy định 
chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh 
doanh và kinh doanh có điều kiện. 

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương về 
việc Quy định một số điều của Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, 
chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về việc 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh 
doanh hàng ho, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, 
dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuộc lĩnh vực 
thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá. 



 121 

Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm 
thuốc lá 

(phụ lục 50, ban hành kèm theo Thông tư 21/2013/TT-BCT  
ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương) 

 
TÊN THƯƠNG NHÂN 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:       /... ............., ngày...... tháng....... năm 20......... 
  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ 

 
Kính gửi: Phòng Công Thương....... 

1. Tên thương nhân : .......................: 
2. Địa chỉ trụ sở chính: ......................; 
3. Điện thoại:......................... Fax:...............; 
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp)... số ............ do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ 
tháng......... năm.......,đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày.......... tháng.......năm.......; 
5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có): 
+ Tên: ...................................; 
+ Địa chỉ: ...........................; 
+ Điện thoại:......................... Fax:...............; 
Đã được Phòng Công Thương ........... cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 
số..........ngày..... tháng.....năm...... 
Đã được Phòng Công Thương ....... cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (sửa 
đổi, bổ sung lần thứ.....) số ..... ngày ..... tháng .....năm .....(nếu đã có)……..(1).... 
...(ghi rõ tên thương nhân)...kính đề nghị Phòng Công Thương ........... xem xét 
cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá, với lý do cụ thể như 
sau (tùy thuộc vào nhu cầu sửa đổi, bổ sung để doanh nghiệp thực hiện theo một 
trong các đề nghị dưới đây): 
1. Sửa đổi thông tin chung (tên thương nhân, trụ sở chính, giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh,...) 
Thông tin cũ:................... 
Thông tin mới:............. 
2. Sửa đổi, bổ sung về tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá, như sau: 
- Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các thương nhân bán buôn sản phẩm 
thuốc lá có tên sau: 
.......................................................................(2) 
- Để tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm ...............(3) 
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3. Sửa đổi, bổ sung các địa điểm tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá: 
a) Đề nghị sửa đổi: 
- Thông tin cũ:................... 
- Thông tin mới:...................(3) 
b) Đề nghị bổ sung: ........................................................(4) 
......(ghi rõ tên thương nhân)......... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại 
Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của 
thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 
năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 
số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về 
kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin 
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 
  
  Người đại diện theo pháp luật của thương nhân 

(họ và tên, ký tên, đóng dấu) 
 
Chú thích: 
(1): Ghi rõ từng lần sửa đổi, bổ sung, số giấy phép, ngày cấp (nếu có). 
(2): Ghi rõ tên,địa chỉ các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá. 
(3): Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản 
phẩm thuốc lá. 
(4): Ghi rõ các nội dung khác cần sửa đổi, bổ sung. 
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6. Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá 
* Trình tự thực hiện:  
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính 

công cấp huyện; 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. 
- Công chức thụ lý hồ sơ tham chiếu các quy định, luật định tiến hành 

thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế. 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn. 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung 

tâm Hành chính công cấp huyện; 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Cấp lại trong trường hợp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc 

lá hết hiệu lực: thành phần hồ sơ như trường hợp cấp mới; 
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá (theo mẫu); 
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế; 
3. Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếucác văn 

bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm 
thuốc lá; 

4. Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có: 
a) Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu tài liệu 

chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu 
hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm); 

+ Cấp lại trong trường hợp Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc 
một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy, hồ sơ gồm: 

1. Văn bản đề nghị cấp lại (theo mẫu); 
2. Bản sao Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá đã cấp (nếu có); 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Kinh tế, Kinh tế 

hạ tầng (hoặc Công Thương). 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế, Kinh tế hạ tầng (hoặc 

Công Thương). 
- Cơ quan phối hợp: không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép kinh doanh 
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* Phí, Lệ phí: (theo quy định tại Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 
16/5/2012 của Bộ Tài chính). 

1) Trường hợp Giấy phép hết hiệu lực 
- Lệ phí cấp giấy: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với khu vực thành phố 

trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh; 100.000 
đồng/ giấy/lần đối với các khu vực khác. 

- Phí thẩm định: 
+ Khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh: đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 
1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định, đối với chủ thể kinh doanh là 
hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

+ Khu vực khác: đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 
600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định, đối với chủ thể kinh doanh là hộ 
kinh doanh, cá nhân là 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

2) Trường hợp Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy, bị rách, nát, cháy:  
- Lệ phí cấp giấy: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với khu vực thành phố 

trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh; 100.000 
đồng/ giấy/lần đối với các khu vực khác. 

- Phí thẩm định: Không.  
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá (Phụ 

lục 23, ban hành kèm theo Thông tư 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ 
Công Thương) 

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá (Phụ 
lục 56, ban hành kèm theo Thông tư 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ 
Công Thương). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá; 
- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về 

kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định; 
- Diện tích điểm kinh doanh dành cho thuốc lá tối thiểu phải có từ 03 

m2 trở lên; 
- Có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán 

buôn sản phẩm thuốc lá; 
- Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
* Căn cứ pháp pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 
về kinh doanh thuốc lá. 
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- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ Quy định 
chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh 
doanh và kinh doanh có điều kiện. 

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương về 
việc Quy định một số điều của Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, 
chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về việc 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh 
doanh hàng ho, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, 
dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuộc lĩnh vực 
thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá. 
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Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá 
(Phụ lục 23, ban hành kèm theo Thông tư 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 

của Bộ Công Thương) 
 

TÊN THƯƠNG NHÂN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:       /... ............., ngày...... tháng....... năm............ 

  
ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ 
Kính gửi: UBND huyện (quận) ......................(1) 

1. Tên thương nhân:...................................................................................... 
2. Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................; 
3. Điện thoại:........................................................... Fax:.............................; 
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp) số............ do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ 
tháng......... năm......., đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày .......tháng........ năm.......; 
5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có): 
- Tên: ...................................; 
- Địa chỉ: ...........................; 
- Điện thoại:......................... Fax:...............; 
Đề nghị UBND huyện (quận) ......................(1) xem xét cấp Giấy phép bán lẻ 
sản phẩm thuốc lá, cụ thể như sau: 
6. Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các thương nhân bán buôn sản phẩm 
thuốc lá có tên sau: ..............................................(2) 
7. Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm: 
............................................................................................(3) 
......(ghi rõ tên thương nhân).......xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại 
Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của 
thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 
năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 
số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về 
kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin 
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./ 
 
  Người đại diện theo pháp luật của thương nhân 

(họ và tên, ký tên, đóng dấu) 
* Chú thích: 
- Ghi rõ tên huyện (quận) nơi thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh. 
- Ghi rõ tên, địa chỉ của các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá. 
- Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ 

sản phẩm thuốc lá. 
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Mẫu Đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá 
(Phụ lục 56, ban hành kèm theo Thông tư 21/2013/TT-BCT 

ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương) 
 

TÊN THƯƠNG NHÂN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:       /... ............., ngày...... tháng....... năm 20.........

  
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ 

(Trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy, bị rách, nát hoặc bị cháy) 
 

Kính gửi: Phòng Kinh tế …………… 
1. Tên thương nhân: .......................: 
2. Địa chỉ trụ sở chính: ......................; 
3. Điện thoại:......................... Fax:...............; 
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp) số ......... do................... cấp đăng ký lần đầu ngày........ 
tháng.........năm.......,đăng ký thay đổi lần thứ.....ngày .......... tháng......... năm......; 
5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có): 
- Tên: ...................................; 
- Địa chỉ: ...........................; 
- Điện thoại:......................... Fax:...............; 
6. Đã được Phòng Kinh tế thành phố cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 
số..........ngày..... tháng.....năm.....cho.... ........ 
7. Đã được Phòng Kinh tế thành phố  cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản 
phẩm thuốc lá số..........ngày..... tháng.....năm.....cho.... .......(nếu có). 
8....(ghi rõ tên thương nhân)...kính đề nghị Phòng Kinh tế thành phố xem xét 
cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá, với lý do .... .....(1)....... 
......(ghi rõ tên thương nhân)......... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại 
Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của 
thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 
năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 
67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh 
doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 
 

         Người đại diện theo pháp luật của thương nhân 
              (Họ và tên, ký tên, đóng dấu) 

Chú thích: 
(1): Ghi rõ lý do xin cấp 
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7. Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 
kinh doanh 

* Trình tự thực hiện:  
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính 

công cấp huyện; 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. 
- Công chức thụ lý hồ sơ tham chiếu các quy định, luật định tiến hành 

thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn. 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung 

tâm Hành chính công cấp huyện; 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh theo (theo mẫu); 
+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận 

mã số thuế; 
+ Bản sao hồ sơ đăng ký chất lượng, bản công bố tiêu chuẩn chất lượng 

hoặc bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; 
+ Bản sao hợp lệ các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng 

hợp pháp nhãn hiệu hàng hoá cho các sản phẩm rượu. Đối với tổ chức, cá nhân 
sản xuất rượu thủ công cung cấp cho các cơ sở khác chế biến lại phải có bản sao 
hợp đồng mua bán giữa hai bên. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Kinh tế, Kinh tế 

hạ tầng (hoặc Công Thương). 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế, Kinh tế hạ tầng (hoặc 

Công Thương). 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không. 
* Kết quả thực hiện TTHC: giấy phép 
* Phí, Lệ phí:  
- Lệ phí cấp giấy: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với khu vực thành phố 

trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh; 100.000 
đồng/ giấy/lần đối với các khu vực khác 

- Phí thẩm định:  
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 + Khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã 
trực thuộc tỉnh: đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 
1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định, đối với chủ thể kinh doanh là 
hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

+ Khu vực khác: đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 
600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định, đối với chủ thể kinh doanh là hộ 
kinh doanh, cá nhân là 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu 
thủ công nhằm mục đích kinh doanh (Phụ lục 10, ban hành kèm theo Thông tư 
39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công thương). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Có đăng ký kinh doanh ngành, nghề sản xuất rượu thủ công; 
- Đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, chất lượng, an toàn thực 

phẩm, nhãn hàng hóa sản phẩm rượu theo quy định của pháp luật hiện hành. 
* Căn cứ pháp pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản 

xuất kinh doanh rượu. 
- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ Quy định 

chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh 
doanh và kinh doanh có điều kiện. 

- Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công thương 
quy định chi tiết một số điều của Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 
của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu. 

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về việc 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh 
doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng 
hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuộc lĩnh vực 
thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá 

- Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công thương 
quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ 
về sản xuất, kinh doanh rượu. 
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Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 
kinh doanh 

(Phụ lục 10, ban hành kèm theo Thông tư 39/2012/TT-BCT 
 ngày 20/12/2012 của Bộ Công thương) 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

............., ngày...... tháng....... năm........... 
. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP  
SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH 

 
Kính gửi: Phòng ………. UBND Quận (Huyện)…. Tỉnh (Thành phố)…(1)  

.......................................................................................................…(2) 
Trụ sở giao dịch:...............Điện thoại:......................... Fax:……………... 
Địa điểm sản xuất..................................................................................... 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp) số........... ngày....... tháng....... năm......do.................................. 
cấp ngày........ tháng......... năm...................... 

Đề nghị Phòng ………(1) xem xét cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công 
các loại:…………………………………………(3) 

Quy mô sản xuất ………………..............................................................(4) 
Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-

CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, và Thông tư số 39/2012/TT-
BCT  ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số 
điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP. Nếu sai xin chịu hoàn toàn  trách nhiệm 
trước pháp luật./. 

 
Người đại diện theo pháp luật của Đơn vị, chủ thể sản xuất 

(ký tên, đóng dấu) 
 
* Chú thích: 
(1): Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép (Phòng kinh tế hoặc phòng Công 

Thương)  
(2): Tên tổ chức, cá nhân xin giấy phép. 
(3): Ghi cụ thể chủng loại rượu (rượu trắng,...). 
(4): Ghi quy mô sản xuất. Đối với làng nghề ghi quy mô của làng nghề, số lượng thành 

viên tham gia làng nghề. 



 131 

8. Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công 
nhằm mục đích kinh doanh 

* Trình tự thực hiện:  
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính 

công cấp huyện; 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. 
- Công chức thụ lý hồ sơ tham chiếu các quy định, luật định tiến hành 

thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn. 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung 

tâm Hành chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công 

nhằm mục đích kinh doanh (theo mẫu) 
+ Bản sao giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh đã cấp. 
+ Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Kinh tế, Kinh tế 

hạ tầng (hoặc Công Thương). 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế, Kinh tế hạ tầng (hoặc 

Công Thương). 
- Cơ quan phối hợp: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép 
* Phí, Lệ phí:  
- Lệ phí cấp giấy: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với khu vực thành phố 

trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh; 100.000 
đồng/ giấy/lần đối với các khu vực khác 

- Phí thẩm định (nếu có đi thẩm định và tùy thuộc vào nội dung đề nghị 
cấp sửa đổi, bổ sung):  

 + Khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã 
trực thuộc tỉnh: đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 
1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định, đối với chủ thể kinh doanh là 
hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 
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+ Khu vực khác: đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 
600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định, đối với chủ thể kinh doanh là hộ 
kinh doanh, cá nhân là 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 
phép sản xuất rượu thủ công nhằm muc đích kinh doanh (Phụ lục 11, ban hành 
kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương)  

* Yêu cầu thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản 

xuất kinh doanh rượu. 
- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ Quy định 

chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh 
doanh và kinh doanh có điều kiện. 

- Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công thương 
quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 
của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu. 

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về việc 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh 
doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng 
hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuộc lĩnh vực 
thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá. 

- Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công thương 
quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ 
về sản xuất, kinh doanh rượu. 
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Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm 
mục đích kinh doanh 

(Phụ lục 11, ban hành kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 
của Bộ Công Thương)  

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                            ............., ngày...... tháng....... năm............ 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP  

SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH 
 

Kính gửi: Phòng ……. UBND Quận (Huyện)…. Tỉnh (Thành phố)…(1) 

.......................................................................................................…(2) 
Trụ sở giao dịch:...............Điện thoại:......................... Fax:……………... 
Địa điểm sản xuất..................................................................................... 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp) số........... ngày....... tháng....... năm......do.................................. cấp 
ngày........ tháng......... năm...................... 
Đã được cấp lại (hoặc sửa đổi, bổ sung) Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm 
mục đích kinh doanh số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp (nếu có). 
Đơn vị sản xuất kính đề nghị ......................(1) xem xét cấp lại Giấy phép sản xuất 
rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, với lý do cụ thể như sau .....(5)  
Thông tin cũ:................... 
Thông tin mới:............. 
Đề nghị Phòng ………(1) xem xét cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công các 
loại:…………………………………………(3) 
Quy mô sản xuất..............................................................................(4) 
Xin cam đoan lý do trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các quy định tại 
Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, và 
Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP. Nếu sai 
xin chịu hoàn toàn  trách nhiệm trước pháp luật./. 

Người đại diện theo pháp luật của Đơn vị, chủ thể sản xuất 
                (Ký tên, đóng dấu) 

 
Chú thích: 

 (1): Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công 
thương  
 (2): Tên tổ chức, cá nhân xin giấy phép. 
 (3): Ghi cụ thể chủng loại rượu (rượu trắng,...). 
 (4): Ghi quy mô sản xuất. Đối với làng nghề ghi quy mô của làng nghề, số lượng thành 
viên tham gia làng nghề. 

(5): Lý do phải cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép 
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9. Thủ tục Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 
kinh doanh 

* Trình tự thực hiện:  
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính 

công cấp huyện; 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. 
- Công chức thụ lý hồ sơ tham chiếu các quy định, luật định tiến hành 

thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn. 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung 

tâm Hành chính công cấp huyện; 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực thực hiện như đối với 

trường hợp cấp mới. 
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh theo (theo mẫu); 
2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận 

mã số thuế; 
3. Bản sao hồ sơ đăng ký chất lượng, bản công bố tiêu chuẩn chất lượng 

hoặc bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; 
4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng 

hợp pháp nhãn hiệu hàng hoá cho các sản phẩm rượu. Đối với tổ chức, cá nhân 
sản xuất rượu thủ công cung cấp cho các cơ sở khác chế biến lại phải có bản sao 
hợp đồng mua bán giữa hai bên. 
 + Trường hợp cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị 
rách, nát hoặc bị cháy: 

 1. Đơn đề nghị cấp lại (theo mẫu); 
2. Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy phép 

sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy xác nhận đăng ký sản 
xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để 
chế biến lại, Giấy phép kinh doanh phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu 
đã được cấp (nếu có); 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Kinh tế, Kinh tế 

hạ tầng (hoặc Công Thương). 
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- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế, Kinh tế hạ tầng (hoặc 

Công Thương). 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép 
* Phí, Lệ phí:  
1) Trường hợp Giấy phép hết hiệu lực:  
- Lệ phí cấp giấy: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với khu vực thành phố 

trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh; 100.000 
đồng/ giấy/lần đối với các khu vực khác 

- Phí thẩm định:  
+ Khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh: đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 
1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định, đối với chủ thể kinh doanh là 
hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

+ Khu vực khác: đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 
600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định, đối với chủ thể kinh doanh là hộ 
kinh doanh, cá nhân là 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

2) Trường hợp Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy, bị rách, nát, cháy:  
- Lệ phí cấp giấy: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với khu vực thành phố 

trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh; 100.000 
đồng/ giấy/lần đối với các khu vực khác 

- Phí thẩm định: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh (Phụ lục 10, ban hành kèm theo Thông tư 39/2012/TT-BCT ngày 
20/12/2012 của Bộ Công thương). 

- Đơn đề nghị cấp lại (phụ lục 12, ban hành kèm theo Thông tư 
39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh sản xuất rượu thủ công; 
- Cơ sở sản xuất đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, tiêu chuẩn 

chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, nhãn hàng hoá sản phẩm rượu. 
* Căn cứ pháp pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản 

xuất kinh doanh rượu. 
- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ Quy định 

chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh 
doanh và kinh doanh có điều kiện. 
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- Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công thương 
quy định chi tiết một số điều của Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 
của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu. 

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về việc 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh 
doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng 
hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuộc lĩnh vực 
thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá. 
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Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 
kinh doanh 

(Phụ lục 10, ban hành kèm theo Thông tư 39/2012/TT-BCT 
ngày 20/12/2012 của Bộ Công thương) 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

............., ngày...... tháng....... năm............ 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP  
SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH 

 
Kính gửi: Phòng ………. UBND Quận (Huyện)…. Tỉnh (Thành phố)…(1)  

...................................................................................................…(2) 
Trụ sở giao dịch:...............Điện thoại:......................... Fax:……... 
Địa điểm sản xuất................................................................................. 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp) số........... ngày....... tháng....... năm......do................................ cấp 
ngày........ tháng......... năm...................... 

Đề nghị Phòng ………(1) xem xét cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công 
các loại:………………………………………(3) 

Quy mô sản xuất ……………….......................................................(4) 
Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-

CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, và Thông tư số 39/2012/TT-
BCT  ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số 
điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP. Nếu sai xin chịu hoàn toàn  trách nhiệm 
trước pháp luật./. 

 
Người đại diện theo pháp luật của Đơn vị, chủ thể sản xuất 

(Ký tên, đóng dấu) 
 
* Chú thích: 
(1): Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép (Phòng kinh tế hoặc phòng Công 

Thương)  
(2): Tên tổ chức, cá nhân xin giấy phép. 
(3): Ghi cụ thể chủng loại rượu (rượu trắng,...). 
(4): Ghi quy mô sản xuất. Đối với làng nghề ghi quy mô của làng nghề, số lượng thành 

viên tham gia làng nghề. 
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Đơn đề nghị cấp lại 
(phụ lục 12, ban hành kèm theo Thông tư 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 

của Bộ Công Thương) 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   
                                                       ............., ngày...... tháng....... năm............ 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP 

SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH 
         Kính gửi: Phòng ………. UBND Quận (Huyện)…. Tỉnh (Thành phố)…(1) 

.......................................................................................................…(2) 
Trụ sở giao dịch:...............Điện thoại:......................... Fax:……………... 
Địa điểm sản xuất..................................................................................... 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp) số........... ngày....... tháng....... năm......do.................................. 
cấp ngày........ tháng......... năm...................... 

Đã được cấp lại (hoặc sửa đổi, bổ sung) Giấy phép sản xuất rượu thủ công 
nhằm mục đích kinh doanh số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp 
(nếu có). 
 Đơn vị sản xuất kính đề nghị .....................(1) xem xét cấp lại Giấy phép sản 
xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, với lý do cụ thể như sau .....(5)  
 Thông tin cũ:................... 
 Thông tin mới:............. 

Đề nghị Phòng ………(1) xem xét cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công 
các loại:…………………………………………(3) 

Quy mô sản xuất..............................................................................(4) 
Xin cam đoan lý do trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các quy 

định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính 
phủ, và Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ 
Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP.  
Nếu sai xin chịu hoàn toàn  trách nhiệm trước pháp luật./. 

 
Người đại diện theo pháp luật của Đơn vị, chủ thể sản xuất 

                          (Ký tên, đóng dấu) 
 
Chú thích: 

 (1): Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép (Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công 
thương) 
 (2): Tên tổ chức, cá nhân xin giấy phép. 
 (3): Ghi cụ thể chủng loại rượu (rượu trắng,...). 
 (4): Ghi quy mô sản xuất. Đối với làng nghề ghi quy mô của làng nghề, số lượng thành 
viên tham gia làng nghề. 

(5): Lý do phải cấp lại Giấy phép 
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IV- LĨNH VỰC NỘI VỤ 
TÔN GIÁO 
1. Thủ tục Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác 
* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện.  
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công thuộc UBND cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Văn bản đăng ký (theo mẫu), trong đó nêu rõ tên dòng tu, tu viện hoặc 

các tổ chức tu hành tập thể khác, trụ sở hoặc nơi làm việc, tên người đứng đầu 
dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác; 

+ Danh sách tu sĩ; 
+ Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động, trong đó nêu rõ tôn chỉ, mục đích 

hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý, cơ sở vật chất, hoạt động xã hội, hoạt động 
quốc tế (nếu có) của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác; 

+ Danh sách các cơ sở tu hành trực thuộc dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức 
tu hành tập thể khác có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở về 
thực trạng tổ chức và hoạt động. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện: Cá nhân người đại diện. 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ  
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Công an cấp huyện, UBND cấp xã nơi có 

dòng tu, tu viện, và các tổ chức tu hành tập thể khác 
* Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận của UBND cấp huyện. 
* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Đơn đăng kí dòng tu (mẫu B10 ban 

hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 03 năm 2013 của 
Bộ Nội vụ). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH11. 
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- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định 
chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Thông tư 01/2013/TT-BNV ngày 25/03/2013 của Bộ Nội vụ ban hành 
hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
tôn giáo. 
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Mẫu đơn đăng kí dòng tu 
(Mẫu B10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 03 

năm 2013 của Bộ Nội vụ) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

………..(1), ngày……tháng……năm…….. 
 

ĐĂNG KÝ DÒNG TU (2) 
 

 Kính gửi: (3)………………….…………………………………..………… 
Tổ chức tôn giáo: …………….….…...……...…...……………………….. 
Trụ sở chính: ……………………………………………………………… 
Đăng ký dòng tu……..(2): 
Tên dòng tu (2):……………….………………………………….…..…….. 
Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ………………………………………….... 
Tôn chỉ, mục đích:………………………………………………………… 
Hệ thống tổ chức và quản lý:…..………………………………………….. 
Trụ sở hoặc nơi làm việc: ……………………..………………………….. 
Người đứng đầu dòng tu…..(2):  

Họ và tên: ………………Tên gọi khác……………...Năm sinh…… 
Giấy CMND số:………………….Ngày cấp:…………..Nơi cấp:…. 
Chức vụ, phẩm trật tôn giáo (nếu có): ……………………………... 

Kèm theo bản đăng ký gồm: nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động; 
danh sách tu sĩ; (họ tên, tên gọi khác, tuổi, giấy CMND số, địa chỉ, năm vào tu); 
danh sách các cơ sở tu hành trực thuộc có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp 
xã  nơi có cơ sở về thực trạng tổ chức và hoạt động.  

 
 
 
 

                                      TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO 
                                (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh) 

 
 
 (1) Địa danh nơi có trụ sở chính. 

(2) Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác. 
(3) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với dòng tu, tu viện có phạm vi hoạt động ở nhiều 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương (đối với dòng tu, tu viện có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố 
trong một tỉnh); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với dòng tu, 
tu viện có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh). 
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2. Thủ tục Đăng ký Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong địa 
bàn cấp huyện 

* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện.  
- Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công chuyển phòng chuyên môn 

thụ lý hồ sơ. 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn. 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công thuộc UBND cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Văn bản đăng ký (theo mẫu) trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, tên hội 

đoàn, cá nhân chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn;  
+ Danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn;  
+ Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn trong đó nêu rõ 

mục đích hoạt động, cơ cấu tổ chức và quản lý. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân chức sắc, nhà tu hành. 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ  
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Công an cấp huyện, UBND cấp xã nơi đăng 

ký Hội đoàn. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận của UBND cấp huyện. 
* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng kí hội đoàn tôn giáo (mẫu B9 ban 

hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 03 năm 2013 của 
Bộ Nội vụ). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH11 
- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Thông tư 01/2013/TT-BNV ngày 25/03/2013 của Bộ Nội vụ ban hành 

hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
tôn giáo. 
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                                                                                                            Mẫu B9  
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

………(1), ngày……tháng……năm…… 
 

ĐĂNG KÝ HỘI ĐOÀN TÔN GIÁO 
 

 Kính gửi: (2)……………………………………………………………….. 
Tổ chức tôn giáo: ……………….…...…………………………………….. 
Trụ sở chính: …………………………………………………………….... 

Đăng ký hội đoàn tôn giáo với nội dung sau: 

Tên hội đoàn (chữ in hoa):…..………………………. …………………… 
Tên giao dịch quốc tế (nếu có): …………………………………………… 
Mục đích hoạt động: ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
Cơ cấu tổ chức và quản lý:……………………………………..…………. 
……………………………………………………………………………. 
Người chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn:  

Họ và tên: ……………Tên gọi khác………………Năm sinh…….. 
Giấy CMND số:………….Ngày cấp:………...….Nơi cấp:……….. 
Chức vụ, phẩm trật trong tôn giáo (nếu có):……………………….. 

Kèm theo bản đăng ký gồm: nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của 
hội đoàn; danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn (họ tên, tên gọi 
khác, tuổi, giấy CMND số, địa chỉ). 

                                       TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO 
                                (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

 
 (1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.  

(2) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với hội đoàn có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương); Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với 
Hội đoàn  có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh); Ủy 
ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với hội đoàn có phạm vi hoạt 
động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh). 
 

 



 144 

3. Thủ tục tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo 
của chức sắc, nhà tu hành 

* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện.  
- Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện 

chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công thuộc UBND cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ bao gồm:  
Tổ chức tôn giáo khi thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, 

nhà tu hành có trách nhiệm gửi văn bản thông báo (theo mẫu) đến UBND cấp 
huyện nơi đi chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản thuyên chuyển. 

Văn bản thông báo nêu rõ họ tên, phẩm trật, chức vụ tôn giáo của người 
được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển, nơi hoạt động tôn giáo trước khi 
thuyên chuyển, nơi thuyên chuyển đến.  

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: Không quy định cụ thể 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân chức sắc, nhà tu hành. 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận của UBND cấp huyện. 
* Lệ phí: Không  
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn 

giáo của chức sắc, nhà tu hành (Mẫu B19 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 03 năm 2013 của Bộ Nội vụ). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH11. 
- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Thông tư 01/2013/TT-BNV ngày 25/03/2013 của Bộ Nội vụ ban hành 

hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
tôn giáo. 
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                                                                                                Mẫu B19  
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

………(1), ngày……tháng……năm…… 
 

THÔNG BÁO 
Về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành 

 
 

Kính gửi: (2)………………………….…………………………………….. 
Tên tổ chức tôn giáo: …...…………….…...……..……………………….. 
Tên giao dịch quốc tế (nếu có):……………………………………………. 
Trụ sở chính: …………………………………………………………….... 
 
Thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức 

sắc, nhà tu hành với nội dung sau: 
 
Họ và tên: …………………………………..………………Năm sinh…… 
Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ………………………………………....... 
Giấy CMND số:…………………...Ngày cấp:……………….Nơi cấp:….. 
Chức vụ, phẩm trật (nếu có): ……………………………………………… 
Nơi hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển:………………………… 
Nơi thuyên chuyển đến:……………. …………………………………….. 
Lý do thuyên chuyển:………….………………………………………….. 
 

 
 

                      TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO 
 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

 

 

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo. 
(2) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi chức sắc, nhà tu hành 

hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển. 
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4. Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, 
nhà tu hành 

* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện.  
- Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện 

chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công thuộc UBND cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ bao gồm:  
Tổ chức tôn giáo trước khi thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, 

nhà tu hành có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến UBND cấp huyện nơi đến, gồm.   
+ Văn bản đăng ký (theo mẫu), trong đó nêu rõ họ tên, phẩm trật, chức vụ 

tôn giáo người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển, nơi chuyển đi và nơi 
thuyên chuyển đến.  

+ Văn bản của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển  
+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú hợp pháp của 

người được thuyên chuyển. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp 

lệ, nếu Ủy ban nhân dân cấp huyện không có ý kiến khác thì chức sắc, nhà tu 
hành có quyền hoạt động tôn giáo tại địa điểm đã đăng ký. 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân chức sắc, nhà tu hành. 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Công an cấp huyện, UBND cấp xã nơi chức 

sắc, nhà tu hành dự kiến thuyên chuyển đến. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận của UBND cấp huyện. 
* Lệ phí: Không  
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
- Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành 

(mẫu 20 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 03 
năm 2013 của Bộ Nội vụ). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
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- Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH11. 
- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Thông tư 01/2013/TT-BNV ngày 25/03/2013 của Bộ Nội vụ ban hành hướng 

dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. 
 

                                                                                                      Mẫu 20 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

………(1), ngày……tháng……năm…… 
 

ĐĂNG KÝ THUYÊN CHUYỂN  
NƠI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH 

 
 
Kính gửi: (2) ……………………………………………………………….. 
Tên tổ chức tôn giáo: …………………….…...……..……………………. 
Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………… 
Trụ sở chính: ……………………………………………………………… 
Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu 

hành với nội dung sau: 
 
Họ và tên: …………………………………………………Năm sinh……. 
Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):…………………………………………… 
Giấy CMND số:……………...Ngày cấp:………………….Nơi cấp:…….. 
Chức vụ, phẩm trật (nếu có): ……………………………………………… 
Nơi thuyên chuyển đi:…..…………. ……………………………………... 
Nơi thuyên chuyển đến: …………………………………………………... 
Lý do thuyên chuyển:………….………………………………………….. 
Kèm theo bản đăng ký gồm: sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân 

dân  xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người được thuyên chuyển; văn bản của 
tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển. 

 
 
 

                      TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

 

 

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo. 
(2) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi chức sắc, nhà tu hành 

thuyên chuyển đến. 
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5. Thủ tục Đăng ký giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành 
ngoài cơ sở tôn giáo 

* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện.  
- Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện 

chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công thuộc UBND cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu), trong đó nêu rõ lý do thực hiện giảng đạo, 

truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm thực 
hiện, người tổ chức, thành phần tham dự; 

+ Ý kiến bằng văn bản của tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức tôn 
giáo trực tiếp quản lý chức sắc, nhà tu hành. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
* Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân chức sắc, nhà tu hành. 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Công an cấp huyện, UBND cấp xã nơi chức 

sắc, nhà tu hành dự kiến giảng đạo, truyền đạo. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận của UBND cấp huyện. 
* Lệ phí: Không. 
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu văn bản đề nghị giảng đạo, truyền đạo 

ngoài cơ sở tôn giáo (mẫu B28 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV 
ngày 25 tháng 03 năm 2013 của Bộ Nội vụ). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH11 
- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Thông tư 01/2013/TT-BNV ngày 25/03/2013 của Bộ Nội vụ ban hành hướng 

dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. 
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                                                                                                         Mẫu B28 
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

………(1), ngày……tháng……năm…… 
 

ĐỀ NGHỊ GIẢNG ĐẠO, TRUYỀN ĐẠO NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO 
 

Kính gửi: (2) …………………………..……………………..…………….. 
Họ và tên chức sắc, nhà tu hành:………………………………………….. 

Tên gọi khác trong tôn giáo (nếu có)………….……Năm sinh…… 
Chức vụ, phẩm trật: ………..……………………………………… 
Thuộc tổ chức tôn giáo:…………………………………………… 

 
Đề nghị giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo với nội dung sau: 

 
Lý do thực hiện:……………………….…………………………………... 
Nội dung:………………………….………………………………………. 
Thời gian:…………………………………………………………………. 
Địa điểm:………………………………………………………………….. 
Thành phần tham dự:……………………………………………………… 
Người tổ chức: 
Họ và tên: ……………………..Tên gọi khác………………Năm sinh….. 
Chức vụ, phẩm trật: ………..……………………………………………… 
Kèm theo đề nghị gồm: chương trình giảng đạo, truyền đạo; ý kiến bằng 

văn bản của tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức tôn giáo trực tiếp quản lý 
chức sắc, nhà tu hành. 

 
 
 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 
   (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

 

 

(1)  Địa danh nơi có cơ sở tôn giáo. 
(2) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi dự kiến giảng đạo, 
truyền đạo. 
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6. Thủ tục Đăng ký các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở 
tôn giáo 

* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện.  
- Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện 

chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công thuộc UBND cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu) nêu rõ tên cuộc lễ, người chủ trì, nội dung, 

chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, quy mô, thành phần tham dự cuộc lễ. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân chức sắc, nhà tu hành, người đại 

diện tổ chức cuộc lễ. 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Công an cấp huyện, UBND cấp xã nơi dự 

kiến diễn ra cuộc lễ. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận của UBND cấp huyện. 
* Lệ phí: Không. 
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu văn bản Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ 

sở tôn giáo (mẫu B27 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 
tháng 03 năm 2013 của Bộ Nội vụ). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH11. 
- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Thông tư 01/2013/TT-BNV ngày 25/03/2013 của Bộ Nội vụ ban hành hướng 

dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. 
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                                                                                                          Mẫu B27 
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                  ………..(1), ngày……tháng……năm…….. 
 

ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC CUỘC LỄ NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO 
 
 

 Kính gửi: (2)………………………………..………………………………. 
Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): ….…...………..………………………. 
Người đại diện:  

Họ và tên: …………………………….. ……………Năm sinh….... 
Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)…………………………………..… 
Chức vụ, phẩm trật: ………………………………………………… 

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo với nội dung sau: 
 
Tên cuộc lễ:……………………………………………………………….. 
Nội dung:………………………………………………………………….. 
Thời gian tổ chức: ………………………………………………………… 
Địa điểm tổ chức:…………………………………………………………. 
Người chủ trì:……………………………………………………………… 
Quy mô:…………………………………………………………………… 
Thành phần:……………………………………………………………….. 
Kèm theo đề nghị gồm: chương trình tổ chức cuộc lễ. 
 

 
 
 

      TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO 
     (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

 
 

 

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo. 
(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi diễn ra cuộc lễ (đối với 

cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc 
từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh nơi diễn ra cuộc lễ (đối với cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi 
một quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 
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7. Thủ tục Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký 
của tổ chức tôn giáo cơ sở  

* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện.  
- Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện 

chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công thuộc UBND cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
Văn bản đề nghị (theo mẫu) của tổ chức tôn giáo cơ sở trong đó nêu rõ tên 

hoạt động tôn giáo, người tổ chức, dự kiến số lượng người tham dự, nội dung 
hoạt động, thời gian, địa điểm diễn ra hoạt động, các điều kiện đảm bảo. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện: Tổ chức tôn giáo. 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ  
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Công an cấp huyện, UBND cấp xã nơi tổ 

chức tôn giáo hoạt động. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận của UBND cấp huyện. 
* Lệ phí: Không. 
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu văn bản Đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài 

chương trình đã đăng ký (Mẫu B22 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-
BNV ngày 25 tháng 03 năm 2013 của Bộ Nội vụ). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH11. 
- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Thông tư 01/2013/TT-BNV ngày 25/03/2013 của Bộ Nội vụ ban hành hướng 

dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. 
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                                                                                                          Mẫu B22 
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

………(1), ngày……tháng……năm…… 
 

ĐỀ NGHỊ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO 
 NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐĂNG KÝ 

 
Kính gửi: (2) ……………………………………….………………………. 
Tên tổ chức tôn giáo cơ sở:…………………………………………..……. 
Trụ sở chính: ……..……………………………………………………….. 
Đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký với nội 

dung sau:    
Tên hoạt động tôn giáo:…...………………………………………………. 
Nội dung hoạt động:…...………………………………………………….. 
Người tổ chức:………………….…...……………………………………... 
Chức vụ, phẩm trật: ………………………………………………………. 
Thời gian:……….…………. ……………………………………………... 
Địa điểm:………………………………………………………………….. 
Dự kiến số lượng người tham dự:…….………..………………………….. 
Các điều kiện đảm bảo…………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………... 
 

 
 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO 
 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

 

 

(1) Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo cơ sở. 
(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với hoạt động tôn giáo có 

sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh); Ủy 
ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với hoạt động tôn giáo có sự 
tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh). 
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8. Thủ tục Đăng ký hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở 
* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện.  
- Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện 

chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công thuộc UBND cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu) trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, lý do tổ 

chức, dự kiến thành phần, số lượng người tham dự, nội dung, chương trình, thời 
gian, địa điểm tổ chức hội nghị, đại hội.  

+ Báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo cơ sở 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức tôn giáo cơ sở. 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Uỷ ban MTTQ và Công an cấp huyện, 

UBND cấp xã nơi tổ chức tôn giáo cơ sở đăng kí tổ chức hội nghị, đại hội. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận của UBND cấp huyện. 
* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị tổ chức hội nghị thường 

niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở (mẫu B24 ban hành kèm theo Thông tư 
số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 03 năm 2013 của Bộ Nội vụ). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Báo cáo của tổ chức tôn giáo cơ 
sở được thông qua, xác nhận thống nhất của UB MTTQ cấp huyện. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH11. 
- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Thông tư 01/2013/TT-BNV ngày 25/03/2013 của Bộ Nội vụ ban hành hướng 

dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. 
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                                                                                                                      Mẫu B24 
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

………(1), ngày……tháng……năm…… 
 

ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN, ĐẠI HỘI 
CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ 

 
  

Kính gửi: (2)………………………………………………………………... 
Tên tổ chức tôn giáo:……………… ….…...……..……………………..... 
Người đại diện:  

Họ và tên: ……………………..……………Năm sinh………......... 
Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)…………………………………….. 
Chức vụ, phẩm trật: ………………………………………………… 

Đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội với nội dung sau: 
 

Lý do tổ chức: ……………………………………………………………. 
Nội dung hội nghị, đại hội:………………………………………………... 
Thời gian tổ chức: ………………………………………………………… 
Địa điểm tổ chức: …………………...…………………………………..… 
Dự kiến thành phần tham dự: ……………………………………………... 
Dự kiến số lượng người tham dự: ………………………………………… 
Kèm theo đề nghị gồm: chương trình tổ chức; báo cáo hoạt động của tổ 

chức tôn giáo cơ sở. 
 
 

   TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

  
 

     (1) Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo cơ sở. 
(2) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi diễn ra hội nghị, đại 

hội.   
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9. Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ 
chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện 

* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1. Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trước khi tổ chức quyên góp 

vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện nộp hồ sơ tại Bộ 
phận một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện. 

- Bước 2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả. 
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ 
gửi qua đường bưu điện).  

- Bước 3.  
+ Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, trình 

UBND cấp huyện. 
+ UBND cấp huyện ban hành văn bản (hoặc ủy quyền cho phòng Nội vụ) 

chấp thuận hoặc không chấp thuận (nêu rõ lý do không chấp thuận) việc tổ chức 
quyên góp .  

- Bước 4. UBND cấp huyện chuyển kết quả về Phòng Nội vụ (qua Bộ phận 
một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện) để trả kết quả cho 
tổ chức, cá nhân. 

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 
(thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc 
trong tuần. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Thông báo về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn 

giáo (theo mẫu). 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo. 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ 
* Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận 

việc tổ chức quyên góp. 
* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc tổ chức quyên góp của 

cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo (Mẫu B30, Thông tư số 01/2013/TT-BNV 
ngày 25/3/2013). 
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* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo tổ chức quyên góp trên cơ sở tự 

nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân ngoài nước theo 
quy định của pháp luật. 

- Việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo phải công 
khai, rõ ràng mục đích sử dụng và trước khi quyên góp phải thông báo với Ủy 
ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức quyên góp. 

- Không được lợi dụng việc quyên góp để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc thực 
hiện những mục đích trái pháp luật. 

* Căn cứ pháp lý của TTHCc: 
- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004. 
- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành 

và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

………(1), ngày……tháng……năm…… 

THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo 

 
 

 Kính gửi: (2)……..…………………………………………………………. 
Tên cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo: ….…...………..………………… 
Địa chỉ: ………………………………………………........……………… 
Người đại diện: 
 Họ và tên…………………………………………………………… 
 
Thông báo về việc tổ chức quyên góp với nội dung sau: 

 
Mục đích quyên góp:………………………………………………………. 
Phạm vi tổ chức quyên góp:…..…………………………………………… 
Cách thức quyên góp:……………………………………………………… 
Thời gian thực hiện quyên góp:..………………………………………… 
Cơ chế quản lý, sử dụng tài sản được quyên góp:.………………………. 
.…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

 
 
 

                      NGƯỜI ĐẠI DIỆN 
                    (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)  

 

 

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo. 
(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với trường hợp tổ chức 

quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh (đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng 
trong phạm vi một huyện); Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (đối với trường hợp tổ chức 
quyên góp trong phạm vi một xã).  

 
 

Mẫu B30 
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HỘI 
1. Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt 

động cấp huyện, cấp xã 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Những người sáng lập nộp hồ sơ đề nghị công nhận Ban vận 

động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã tại Bộ phận một cửa/Trung 
tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện. 

- Bước 2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả. 
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ 
gửi qua đường bưu điện).  

+ Chuyển hồ sơ về phòng Nội vụ. 
- Bước 3. 
+ Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ 

quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có), 
trình UBND cấp huyện. 

+ UBND cấp huyện ban hành văn bản công nhận hoặc không công nhận 
(nêu rõ lý do không công nhận) Ban vận động thành lập hội.  

- Bước 4. UBND cấp huyện chuyển kết quả về phòng Nội vụ (qua Bộ phận 
một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện) để trả kết quả cho 
tổ chức, cá nhân. 

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 
(thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc 
trong tuần. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
 - Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn xin công nhận ban vận động thành lập Hội (mẫu 3, Thông tư số 

03/2013/TT-BNV), trong đơn nêu rõ tên hội, tôn chỉ, mục đích của hội, lĩnh vực 
của hội dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động, dự kiến thời gian trù bị thành lập 
Hội và nơi tạm thời làm địa điểm hội họp; 

+ Danh sách trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động 
thành lập Hội: họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; trú quán; trình độ văn hóa; trình 
độ chuyên môn. 

+ Đối với nhân sự dự kiến là người đứng đầu (Trưởng ban) Ban Vận động 
thành lập hội thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự 
đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp 
quản lý cán bộ (theo khoản 1 Điều 1, Thông tư 03/2013/TT-BNV). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
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* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức sáng lập hội có phạm vi 
hoạt động trong xã. 

* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định công nhận ban vận động thành 

lập hội. 
* Lệ phí: Không 
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị công nhận ban vận động thành lập 

Hội (mẫu 3, Thông tư số 03/2013/TT-BNV). 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Người đứng đầu ban vận động thành lập hội là công dân Việt Nam, sống 

thường trú tại Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khoẻ và có 
uy tín trong lĩnh vực hội dự kiến hoạt động. 

- Ban vận động thành lập Hội có ít nhất ba thành viên (khoản 3c, Điều 6, 
Nghị định 45/2010/NĐ-CP). 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị 
định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về 
tổ chức, hoạt động và quản lý Hội. 

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 
tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ 
quy định chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 
và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ. 

- Quyết định số 3135/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy định về quản lý nhà nước 
đối với các hội có phạm vi hoạt động trong địa bàn tỉnh Quảng Ninh.  
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Mẫu Đơn đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội 
(Mẫu 3 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 

2013 của Bộ Nội vụ) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Công nhận Ban Vận động thành lập Hội …(1)… 
 

Kính gửi: ...(2).... 
 

Tôi là ... đại diện những người sáng lập (Ban Sáng lập) Hội …(1)… trân trọng đề nghị 
...(2)... xem xét, quyết định công nhận Ban Vận động thành lập Hội ...(1)... như sau: 
I. Sự cần thiết và cơ sở công nhận 
1. Sự cần thiết ………………………………………. (3)……………………………… 
2. Cơ sở ……………………............…. (4)………………………………....………. 
II. Tên, tôn chỉ, mục đích  
1. Tên Hội: …………………..................……. (5)……………...............……......…… 
2. Tôn chỉ, mục đích của Hội: ……………………(6)………………………………… 
III. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động chính 
………………………………………. (7)…………………………...………………… 
IV. Hồ sơ gồm: 
………………………………………. (8)……………………………………………… 
Thông tin khi cần liên hệ: 
Họ và tên: ……………………………………………………………………………… 
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………… 
Số điện thoại: …………………………………………………………………………… 
Ban Sáng lập Hội đề nghị ...(2)... xem xét, quyết định công nhận Ban Vận động thành 
lập Hội ...(1)..../. 
  
  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu Ban Sáng lập Hội. 

…, ngày … tháng … năm … 
BAN SÁNG LẬP HỘI 

(Chữ ký) 
Họ và tên 

 
Ghi chú: 
(1) Tên hội dự kiến thành lập; 
(2) Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận ban vận động thành lập hộí; 
(3) Khái quát thực trạng lĩnh vực hội dự kiến hoạt động và sự cần thiết thành lập hội; 
(4) Nêu rõ việc đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội phù hợp quy định tại Điều 2, Điều 5 và 
Điều 6 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP về quy định của pháp luật có liên quan (nếu có); 
(5) Tên gọi bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài (nếu có), tên viết tắt (nếu có) phù hợp với lĩnh vực hội 
dự kiến hoạt động và quy định của pháp luật; 
(6) Xác định cụ thể tôn chỉ, mục đích phù hợp tên gọi và quy định của pháp luật; 
(7) Xác định cụ thể phạm vi, lĩnh vực hoạt động chính, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hội dự 
kiến hoạt động phù hợp tên gọi, quy định của pháp luật; 
(8) Hồ sơ theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và các tài liệu có liên quan 
(nếu có). Nhân sự dự kiến là Trưởng Ban Vận động thành lập hội thực hiện theo quy định tại Khoản 1 
Điều 1 Thông tư này. 
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2. Thủ tục Thành lập Hội có phạm vi hoạt động cấp xã 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã  

nộp hồ sơ xin thành lập hội tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công 
thuộc UBND cấp huyện. 

- Bước 2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả. 
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ 
gửi qua đường bưu điện).  

+ Chuyển hồ sơ về phòng Nội vụ. 
- Bước 3. 
+ Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ 

quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có), 
trình UBND cấp huyện. 

+ UBND cấp huyện ban hành văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận 
(nêu rõ lý do không chấp thuận) việc thành lập hội.  

- Bước 4. UBND cấp huyện chuyển kết quả về phòng Nội vụ (qua Bộ phận 
một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện) để trả kết quả cho 
tổ chức, cá nhân. 

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 
(thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc 
trong tuần. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Đơn xin phép thành lập Hội (theo mẫu) 
+ Dự thảo Điều lệ hội (theo mẫu) 
+ Dự kiến phương hướng hoạt động 
+ Danh sách những người trong ban vận động thành lập Hội được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền công nhận 
+ Lý lịch tư pháp của người đứng đầu ban vận động thành lập Hội 
+ Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội 
+ Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).  
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức có nhu cầu thành lập Hội có phạm 

vi hoạt động trong xã.  
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
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- Cơ trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định cho phép thành lập Hội. 
* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Đơn đề nghị thành lập Hội (theo mẫu 04, Thông tư số 03/2013/TT-BNV). 
- Dự thảo Điều lệ hội (theo Mẫu 9, Phụ lục I, Thông tư 03/2013/TT-BNV). 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Đảm bảo các điều kiện thành lập 

hội (Điều 5 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP)  
- Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên 

gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó 
trên cùng địa bàn phường. 

- Có điều lệ. 
- Có trụ sở. 
- Hội có phạm vi hoạt động trong xã có ít nhất mười công dân, tổ chức 

trong xã có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị 
định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về 
tổ chức, hoạt động và quản lý Hội. 

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 
tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ nội vụ 
quy định chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 
của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội. 

- Quyết định số 3135/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy định về quản lý nhà nước 
đối với các hội có phạm vi hoạt động trong địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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Mẫu Đơn đề nghị thành lập Hội 
(mẫu 04, Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  
Thành lập Hội …(1)… 

 
Kính gửi: ...(2)… 

Ban Vận động thành lập Hội ...(1)... trân trọng đề nghị …(2)... xem xét, cho phép 
thành lập Hội …(1)... như sau: 
I. Sự cần thiết và cơ sở thành lập 
1. Sự cần thiết ………………………....………. (3)……………..……………………. 
2. Cơ sở 
………………………………. (4)…………………………………………………….. 
II. Tên hội, tôn chỉ, mục đích 
1. Tên Hội: ……………………. (5)……………………………………………………. 
2. Tôn chỉ, mục đích của Hội …………………. (6)……………………………………. 
III. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động và nhiệm vụ, quyền hạn 
1. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động ………………………. (7)…………………………… 
2. Nhiệm vụ, quyền hạn ………………………………. (8)…………………………… 
IV. Tài sản, tài chính và trụ sở ban đầu: 
1. Tài sản, tài chính đóng góp (nếu có): ………………………………..……………… 
2. Nơi dự kiến đặt trụ sở của Hội: ……………………………………………………… 
V. Hồ sơ, gồm: ………………………………(9)……………………………………… 
Thông tin khi cần liên hệ: 
Họ và tên: ……………………………………………………………………………… 
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………. 
Số điện thoại: …………………………………………………………………………. 
Ban Vận động thành lập Hội đề nghị ...(2)... xem xét, quyết định cho phép thành lập 
Hội ...(1)..../. 
   
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 

…, ngày … tháng … năm … 
TM. BAN VẬN ĐỘNG 

TRƯỞNG BAN 
(Chữ ký) 

Họ và tên 
Ghi chú: 
(1) Tên hội dự kiến thành lập; 
(2) Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hội; 
(3) Khái quát thực trạng lĩnh vực hội dự kiến hoạt động và sự cần thiết thành lập hội; 
(4) Bảo đảm theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 và Điều 5 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và 
quy định pháp luật có liên quan (nếu có); 
(5) Tên gọi bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài (nếu có), tên viết tắt (nếu có) phù hợp với lĩnh 
vực hội dự kiến hoạt động và quy định của pháp luật; 
(6) Xác định cụ thể tôn chỉ, mục đích phù hợp tên gọi và quy định của pháp luật; 
(7) Xác định cụ thể phạm vi, lĩnh vực hoạt động chính, cơ quan quản lý nhà nuớc về lĩnh vực 
hội dự kiến hoạt động phù hợp tên gọi, quy định của pháp luật; 
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(8) Nêu các nhiệm vụ, quyền hạn của hội phù hợp tên gọi và quy định tại Điều 23 và Điều 24 
Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan (nếu có); 
(9) Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và tài liệu liên quan (nếu có), Trưởng 
ban Ban Vận động thành lập hội thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này. 
 

 

Mẫu 9 - Điều lệ hội (*) 
…(1)… 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
 

ĐIỀU LỆ HỘI...(2)... 
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số /QĐ-… ngày ... tháng … năm … 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Tên gọi, biểu tượng 
1. Tên tiếng Việt: ………………………………………………………………… 
2. Tên tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………………………….. 
3. Tên viết tắt (nếu có): ………………………………………………………….. 
4. Biểu tượng (nếu có): ………………………………………………………….. 
Điều 2. Tôn chỉ, mục đích 
Hội ...(2)... (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức ...(3)... của ...(4)..., tự nguyện thành lập, 
nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội 
viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước. 
Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở 
1. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp 
luật Việt Nam và Điều lệ Hội đuợc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 
2. Trụ sở của Hội đặt tại …………………………………………………………. 
Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động 
1. Hội hoạt động trên phạm vi …(5)..., trong lĩnh vực...(6)… 
2. Hội chịu sự quản lý nhà nước của ...(7)... và ...(8)... có liên quan đến lĩnh vực hoạt 
động của Hội theo quy định của pháp luật. 
Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động 
1. Tự nguyện, tự quản. 
2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch. 
3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động. 
4. Không vì mục đích lợi nhuận. 
5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội. 

Chương II 
QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ 

Điều 6. Quyền hạn 
1. Tuyên truyền mục đích của Hội. 
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2. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức 
năng, nhiệm vụ của Hội. 
3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội 
theo quy định của pháp luật. 
4. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã 
hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc 
lĩnh vực hoạt động của Hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp 
luật. 
5. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung 
hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hội và lĩnh vực Hội hoạt 
động. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy 
định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật. 
6. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội. 
7. Thành lập pháp nhân thuộc Hội theo quy định của pháp luật. 
8. Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động 
kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động. 
9. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 
theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động 
gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao. 
10. Được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc 
tế theo quy định của pháp luật và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực 
Hội hoạt động, cơ quan quyết định cho phép thành lập Hội về việc gia nhập tổ chức 
quốc tế tương ứng, ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế. (đối với hội có phạm vi hoạt 
động cả nước) 
Điều 7. Nhiệm vụ 
1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. 
Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt 
động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần 
phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ 
chức. 
2. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích 
chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm tham gia phát triển 
lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. 
3. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, 
chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội. 
4. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ 
trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp 
luật. 
5. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo quy định của 
pháp luật. 
6. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của hội. 
7. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng quy định của pháp luật. 
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. 

 
Chương III 
HỘI VIÊN 
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Điều 8. Hội viên, tiêu chuẩn hội viên 
1. Hội viên của Hội gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự: 
a) Hội viên chính thức (9): Công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực 
...(6)..., có đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều này, tán thành Điều lệ Hội, tự 
nguyện gia nhập Hội, có thể trở thành hội viên chính thức của Hội. 
b) Hội viên liên kết (nếu có) ………………………..(10)……………………….. 
c) Hội viên danh dự (nếu có)………………………..(11)……………………….. 
2. Tiêu chuẩn hội viên chính thức: ……………………..(12)…………………… 
Điều 9. Quyền của hội viên 
1. Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật. 
2. Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham 
gia các hoạt động do Hội tổ chức. 
3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội theo quy định 
của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề 
có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội. 
4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban 
Kiểm tra Hội theo quy định của Hội. 
5. Được giới thiệu hội viên mới. 
6. Được khen thưởng theo quy định của Hội. 
7. Được cấp thẻ hội viên (nếu có). 
8. Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên. 
9. Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên 
chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử 
Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hội. 
Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên 
1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hội. 
2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên 
khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh. 
3. Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ 
khi được lãnh đạo Hội phân công bằng văn bản. 
4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội. 
5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội. 
Điều 11. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra hội 
…………………………………………(13)…………………………………….. 

Chương IV 
TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG 

Điều 12. Cơ cấu tổ chức của Hội 
1. Đại hội. 
2. Ban Chấp hành (hoặc tên gọi khác). 
3. Ban Thường vụ (hoặc tên gọi khác). 
4. Ban Kiểm tra. 
5. Văn phòng, các ban chuyên môn (nếu có). 
6. Các tổ chức thuộc Hội (nếu có). 
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Điều 13. Đại hội 
1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường. 
Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức ...(14)... một lần. Đại hội bất thường được triệu tập khi 
ít nhất có 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Chấp hành hoặc có ít nhất 1/2 (một 
phần hai) tổng số hội viên chính thức đề nghị. 
2. Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường được tổ chức dưới hình thức Đại hội toàn 
thể hoặc Đại hội đại biểu. Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu được tổ chức khi có 
trên 1/2 (một phần hai) số hội viên chính thức hoặc có trên 1/2 (một phần hai) số đại 
biểu chính thức có mặt. 
3. Nhiệm vụ của Đại hội: 
a) Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; Phương hướng, nhiệm vụ 
nhiệm kỳ mới của Hội; 
b) Thảo luận và thông qua Điều lệ; Điều lệ (sửa đổi, bổ sung); đổi tên, chia, tách, sáp 
nhập, hợp nhất, giải thể Hội (nếu có); 
c) Thảo luận, góp ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và Báo cáo tài 
chính của Hội; 
d) Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra; 
đ) Các nội dung khác (nếu có); 
e) Thông qua nghị quyết Đại hội. 
4. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội: 
a) Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định 
hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định; 
b) Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được quá 1/2 (một phần 
hai) đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành. 
Điều 14. Ban Chấp hành Hội (hoặc tên gọi khác) 
1. Ban Chấp hành Hội do Đại hội bầu trong số các hội viên của Hội. Số lượng, cơ cấu, 
tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Chấp 
hành cùng với nhiệm kỳ Đại hội. 
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành: 
a) Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hội, lãnh đạo mọi hoạt 
động của Hội giữa hai kỳ Đại hội; 
b) Chuẩn bị và quyết định triệu tập Đại hội; 
c) Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Hội; 
d) Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Hội. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban 
Chấp hành, Ban Thường vụ; Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội; Quy 
chế quản lý, sử dụng con dấu của Hội; Quy chế khen thưởng, kỷ luật; các quy định 
trong nội bộ Hội phù hợp với quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật; 
đ) Bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ, bầu bổ sung 
ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra. Số ủy viên Ban Chấp hành bầu bổ sung không 
được quá ...(15)... so với số lượng ủy viên Ban Chấp hành đã được Đại hội quyết định. 
3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành: 
a) Ban Chấp hành hoạt động theo Quy chế của Ban Chấp hành, tuân thủ quy định của 
pháp luật và Điều lệ Hội; 
b) Ban Chấp hành mỗi năm họp ... lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Ban 
Thường vụ hoặc trên... tổng số ủy viên Ban Chấp hành; 
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c) Các cuộc họp của Ban Chấp hành là hợp lệ khi có ... ủy viên Ban Chấp hành tham 
gia dự họp. Ban Chấp hành có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu 
kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Chấp hành quyết định; 
d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành được thông qua khi có trên ... tổng 
số ủy viên Ban Chấp hành dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến 
tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của 
Chủ tịch Hội. 
Điều 15. Ban Thường vụ Hội (hoặc tên gọi khác) 
1. Ban Thường vụ Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành; 
Ban Thường vụ Hội gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên. Số lượng, cơ cấu, 
tiêu chuẩn ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết định. Nhiệm kỳ của Ban 
Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại hội. 
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thuờng vụ: 
a) Giúp Ban Chấp hành triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hội; tổ chức 
thực hiện nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành; lãnh đạo hoạt động của Hội giữa 
hai kỳ họp Ban Chấp hành; 
b) Chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập họp Ban Chấp hành; 
c) Quyết định thành lập các tổ chức, đơn vị thuộc Hội theo nghị quyết của Ban Chấp 
hành; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức; quyết định bổ nhiệm, 
miễn nhiệm lãnh đạo các tổ chức, đơn vị thuộc Hội. 
3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Thường vụ: 
a) Ban Thường vụ hoạt động theo Quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy 
định của pháp luật và Điều lệ Hội; 
b) Ban Thường vụ mỗi... họp... lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Chủ tịch 
Hội hoặc trên ... tổng số ủy viên Ban Thường vụ; 
c) Các cuộc họp của Ban Thường vụ là hợp lệ khi có ... ủy viên Ban Thường vụ tham 
gia dự họp. Ban Thường vụ có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu 
kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Thường vụ quyết định; 
d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ được thông qua khi có trên ... tổng 
số ủy viên Ban Thường vụ dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến 
tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của 
Chủ tịch Hội. 
Điều 16. ………………………………………..(16) …………………………… 
Điều 17. Ban Kiểm tra Hội 
1. Ban Kiểm tra Hội gồm Trưởng ban, Phó trưởng ban (nếu có) và một số ủy viên do 
Đại hội bầu ra. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Kiểm tra do Đại hội quyết 
định. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra cùng với nhiệm kỳ Đại hội. 
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra: 
a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội, nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết 
định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các quy chế của Hội trong hoạt động của 
các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hội, hội viên; 
b) Xem xét, giải quyết đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, hội viên và 
công dân gửi đến Hội. 
3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm tra: Ban Kiểm tra hoạt động theo quy chế do 
Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội. 
Điều 18. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội (hoặc tên gọi khác) 
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1. Chủ tịch Hội là đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về mọi hoạt động của Hội. Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các 
ủy viên Ban Chấp hành Hội. Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội quy 
định. 
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội: 
a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban 
Thường vụ Hội; 
b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập Hội, 
cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của Hội, trước Ban Chấp hành, 
Ban Thường vụ Hội về mọi hoạt động của Hội. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của 
Hội theo quy định Điều lệ Hội; nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban 
Chấp hành, Ban Thường vụ Hội; 
c) Chủ trì các phiên họp của Ban Chấp hành; chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các 
cuộc họp của Ban Thường vụ; 
d) Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ký các văn bản của Hội; 
đ) Khi Chủ tịch Hội vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của Hội 
được ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Chủ tịch Hội. 
3. Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành Hội. 
Tiêu chuẩn Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội quy định. 
Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Hội chỉ đạo, điều hành công tác của Hội theo sự phân công 
của Chủ tịch Hội; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội và trước pháp luật về lĩnh vực 
công việc được Chủ tịch Hội phân công hoặc ủy quyền. Phó Chủ tịch Hội thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội 
phù hợp với Điều lệ Hội và quy định của pháp luật. 
Điều 19. ……………………………………(17)………………….…………….. 

 
Chương V 

CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT; ĐỔI TÊN VÀ GIẢI THỂ 
 
Điều 20. Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và đổi tên và giải thể Hội 
Việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể Hội thực hiện theo quy định của 
Bộ luật Dân sự, quy định của pháp luật về hội, nghị quyết Đại hội và các quy định 
pháp luật có liên quan. 

 
Chương VI 

TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN 
Điều 21. Tài chính, tài sản của Hội 
1. Tài chính của Hội: 
a) Nguồn thu của Hội: 
- Lệ phí gia nhập Hội, hội phí hàng năm của hội viên; 
- Thu từ các hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật; 
- Tiền tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp 
luật; 
- Hỗ trợ của Nhà nước gắn với nhiệm vụ được giao (nếu có); 
- Các khoản thu hợp pháp khác; 
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b) Các khoản chi của Hội: 
- Chi hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Hội; 
- Chi thuê trụ sở làm việc, mua sắm phương tiện làm việc; 
- Chi thực hiện chế độ, chính sách đối với những người làm việc tại Hội theo quy định 
của Ban Chấp hành Hội phù hợp với quy định của pháp luật; 
- Chi khen thưởng và các khoản chi khác theo quy định của Ban Chấp hành. 
2. Tài sản của Hội: Tài sản của Hội bao gồm trụ sở, trang thiết bị, phương tiện phục vụ 
hoạt động của Hội. Tài sản của Hội được hình thành từ nguồn kinh phí của Hội; do các 
tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến, tặng theo quy định của pháp luật; được Nhà 
nước hỗ trợ (nếu có). 
Điều 22. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội 
1. Tài chính, tải sản của Hội chỉ được sử dụng cho các hoạt động của Hội. 
2. Tài chính, tài sản của Hội khi chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và giải thể được giải 
quyết theo quy định của pháp luật. 
3. Ban Chấp hành Hội ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội 
đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm phù hợp với quy định của pháp 
luật và tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội. 

Chương VII 
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT 

Điều 23. Khen thưởng 
1. Tổ chức, đơn vị thuộc Hội, hội viên có thành tích xuất sắc được Hội khen thưởng 
hoặc được Hội đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của 
pháp luật. 
2. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền, thủ tục khen thưởng 
trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội. 
Điều 24. Kỷ luật 
1. Tổ chức, đơn vị thuộc Hội, hội viên vi phạm pháp luật; vi phạm Điều lệ, quy định, 
quy chế hoạt động của Hội thì bị xem xét, thi hành kỷ luật bằng các hình thức: 
……………………………(18) …………………………………………… 
2. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể thẩm quyền, quy trình xem xét kỷ luật trong nội 
bộ Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội. 

 
Chương VIII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
Điều 25. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội 
Chỉ có Đại hội Hội ...(2)... mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này. Việc sửa đổi, 
bổ sung Điều lệ Hội phải được ... số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành. 
Điều 26. Hiệu lực thi hành 
1. Điều lệ Hội ...(2)... gồm ... Chương, ... Điều đã được Đại hội ...(19)... Hội ...(2)... 
thông qua ngày ... tháng ... năm ... tại ... và có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê 
duyệt của ... 
2. Căn cứ quy định pháp luật về hội và Điều lệ Hội, Ban Chấp hành Hội ...(2)... có 
trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này./. 
 
   QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ 
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(Chữ ký, dấu) 
Họ và tên 

Ghi chú: 
(*) Mẫu này hướng dẫn nội dung chính của điều lệ hội; nếu sửa đổi, bổ sung thì ghi: Điều lệ 
(sửa đổi, bổ sung). Căn cứ quy định của pháp luật về hội và pháp luật có liên quan; căn cứ 
tính chất, phạm vi, lĩnh vực hoạt động, tổ chức.. của hội, hội có thể bổ sung quy định cho phù 
hợp; 
(1) Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt điều lệ; 
(2) Tên hội; 
(3) Ghi rõ hội là tổ chức chính trị - xã hội hoặc chính trị - xã hội - nghề nghiệp hoặc xã hội - 
nghề nghiệp hoặc xã hội...; 
(4) Ghi rõ đối tượng tập hợp của hội; 
(5) Ghi rõ phạm vi hoạt động của hội: Cả nước hoặc liên tỉnh hoặc trong tỉnh …, trong huyện 
…, trong xã...; 
(6) Ghi rõ lĩnh vực hoạt động chính của hội; 
(7) Cơ quan nhà nước quản lý lĩnh vực hoạt động chính của hội; 
(8) Cơ quan nhà nước có liên quan; 
(9) Quy định cụ thể hội viên tổ chức (nếu có); 
(10) (11) Quy định cụ thể hội viên liên kết, hội viên danh dự (nếu có) phù hợp với quy định 
tại Điều 17 Nghi định số 45/2010/NĐ-CP; 
(12) Quy định cụ thể tiêu chuẩn hội viên chính thức của hội; 
(13) Quy định cụ thể thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra hội đối với hội viên; 
(14) Quy định cụ thể nhiệm kỳ đại hội của hội nhưng không quá 05 (năm) năm; 
(15) Quy định cụ thể số ủy viên Ban Chấp hành được bầu bổ sung: 1/3, 20%, 30%...; 
(16) Các tổ chức khác: Thường trực hội, ban thư ký... (nếu có); 
(17) Các chức danh khác: Tổng thư ký, thư ký... (nếu có); 
(18) Ghi rõ các hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ...; 
(19) Đại hội thành lập hoặc đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu lần thứ... hoặc đại hội bất 
thường. 
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3. Thủ tục phê duyệt điều lệ hội 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đại hội, Ban lãnh đạo hội nộp 

hồ sơ để báo cáo kết quả và xin phê duyệt điều lệ tại Bộ phận một cửa/Trung 
tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện. 

- Bước 2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả. 
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ 
gửi qua đường bưu điện).  

+ Chuyển hồ sơ về phòng Nội vụ. 
- Bước 3. 
+ Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ 

quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có), 
trình UBND cấp huyện. 

+ UBND cấp huyện ban hành văn bản phê duyệt hoặc không phê duyệt 
(nêu rõ lý do không phê duyệt) điều lệ hội.  

- Bước 4. UBND cấp huyện chuyển kết quả về phòng Nội vụ (qua Bộ phận 
một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện) để trả kết quả cho 
tổ chức, cá nhân. 

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 
(thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc 
trong tuần. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Công văn báo cáo kết quả đại hội (theo mẫu); 
+ Điều lệ và biên bản thông qua điều lệ hội; 
+ Biên bản bầu ban lãnh đạo, ban kiểm tra (có danh sách kèm theo) và lý lịch 

người đứng đầu hội, công văn báo cáo thay đổi chức danh lãnh đạo hội (nếu có); 
+ Chương trình hoạt động của hội; 
+ Nghị quyết đại hội. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã. 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định phê duyệt điều lệ hội. 
* Lệ phí: Không. 
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* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Công văn báo cáo kết quả đại hội (theo Mẫu 
5, Phụ lục 1, Thông tư số 03/2013/TT-BNV). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Trường hợp điều lệ hội có nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp 

luật thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền từ chối phê duyệt và yêu cầu, 
hướng dẫn ban lãnh đạo hội hoàn chỉnh điều lệ hội phù hợp với quy định của 
pháp luật. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 
- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 
tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ 
quy định chi tiết thi hành nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 
2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 
số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. 
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Mẫu 5 - Công văn báo cáo kết quả đại hội 

…(1)… 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: /…(2)… 

V/v báo cáo kết quả Đại hội 
                                ….., ngày ... tháng … năm … 

Kính gửi: ...(3)... 

Ngày ... tháng ... năm …, Đại hội thành lập (Đại hội nhiệm kỳ ... hoặc Đại hội 
bất thường) Hội …(1)... đã được tổ chức tại..., Đại hội đã thảo luận và thông qua 
nội dung sau: 
……………………………………….(4)………………………………………... 
Hồ sơ gửi kèm theo: 
……………………………………….(5)………………………………………... 
- Tài liệu khác có liên quan (nếu có) 
Hội ...(1)... báo cáo kết quả Đại hội với …(3)...và đề nghị xem xét, quyết định 
...(6)..../. 
   
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- …; 
- Lưu … 

TM. BAN THƯỜNG VỤ (7) 
CHỦ TỊCH 

(Chữ ký, dấu) 
Họ và tên 

 
Ghi chú: 
(1) Tên hội; 
(2) Viết tắt tên hội; 
(3) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hội; 
(4) Những nội dung đã được Đại hội thảo luận, thông qua; 
(5) Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 10 Thông tư 
này đối với trường hợp đổi tên Hội; 
(6) Nếu đại hội thành lập thì ghi phê duyệt điều lệ; nếu đại hội nhiệm kỳ hoặc bất thường mà 
có sửa đổi, bổ sung điều lệ thì ghi phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) hoặc có đổi tên và phê 
duyệt điều lệ thì ghi: Đổi tên hội và phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của hội. Trường hợp 
đại hội nhiệm kỳ hoặc bất thường không sửa đổi, bổ sung điều lệ hoặc không đổi tên thì bỏ 
cụm từ: “và đề nghị xem xét, quyết định..."; 
(7) Tên gọi khác quy định về thẩm quyền ghi trong điều lệ hiện hành, đối với đại hội thành 
lập thì chỉ cần chữ ký của Chủ tịch hội đã được ban lãnh đạo bầu. 
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4 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Ban lãnh đạo hội nộp hồ sơ xin chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội 

tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện. 
- Bước 2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả. 
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ 
gửi qua đường bưu điện).  

+ Chuyển hồ sơ về phòng Nội vụ. 
- Bước 3. 
+ Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ 

quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có), 
trình UBND cấp huyện. 

+ UBND cấp huyện ban hành văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận 
(nêu rõ lý do không chấp thuận) việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội.  

- Bước 4. UBND cấp huyện chuyển kết quả về phòng Nội vụ (qua Bộ phận 
một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện) để trả kết quả cho 
tổ chức, cá nhân. 

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 
(thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc 
trong tuần. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (theo mẫu); 
+ Đề án chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội; 
+ Nghị quyết đại hội của hội về việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội; 
+ Dự thảo điều lệ hội mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội; 
+ Danh sách ban lãnh đạo lâm thời của hội thành lập mới do chia, tách; sáp 

nhập; hợp nhất hội; 
+ Sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu ban lãnh đạo 

lâm thời; 
+ Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội hình thành mới do chia, 

tách; sáp nhập; hợp nhất hội. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã. 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định cho phép chia, tách; sáp nhập; 

hợp nhất hội. 
* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
- Đơn đề nghị tách hội (Mẫu 10, Phụ lục 1, Thông tư 03/2013/TT-BNV); 
- Đơn đề nghị chia hội (Mẫu 11, Phụ lục 1, Thông tư 03/2013/TT-BNV); 
- Đơn đề nghị sáp nhập hội (Mẫu 12, Phụ lục 1, Thông tư 03/2013/TT-BNV); 
- Đơn đề nghị hợp nhất hội (Mẫu 13, Phụ lục 1, Thông tư 03/2013/TT-BNV). 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 
- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 
tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ 
quy định chi tiết thi hành nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 
2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 
số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. 
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Mẫu 10 - Đơn đề nghị tách hội 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Tách Hội ...(1)... thành Hội và Hội ...(2)... 
 

Kính gửi: ...(3)... 
 

Theo quy định của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của 
Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 
33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của 45/2010/NĐ-CP; Hội ...(1)... thông qua việc tách Hội ...(1)... thành 
Hội ...(1)... và Hội ...(2)... như sau: 
1. Lý do tách hội 
……………………………………(4)……………………………………………
2. Hồ sơ gồm: 
……………………………………(5)…………………………………………… 
- Các tài liệu có liên quan (nếu có). 
Thông tin liên hệ: 
Họ và tên: ………………………………………………………………………... 
Địa chỉ: …………………………………………………………………………... 
Số điện thoại: …………………………………………………………………….. 
Hội ...(1)... đề nghị ...(3)... xem xét, quyết định cho phép tách Hội ...(1)... thành 
Hội ...(1)... và Hội ...(2)…./. 
  
  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- …; 
- Lưu … 

…, ngày ... tháng ... năm ... 
TM. BAN THƯỜNG VỤ (6) 

CHỦ TỊCH 
(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 
 
Ghi chú: 
(1) Tên hội bị tách; 
(2) Tên hội được thành lập mới do tách hội; 
(3) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tách hội; 
(4) Nêu rõ lý do, sự cần thiết phải tách hội và việc tách phù hợp quy định của pháp luật; 
(5) Theo Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; 
(6) Tên gọi khác quy định về thẩm quyền ký văn bản theo điều lệ hội bị tách. 
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Mẫu 11 - Đơn đề nghị chia hội 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Chia Hội …(1)… thành Hội ….(2)... và Hội ...(3)… 
 

Kính gửi: ...(4)... 
 

Theo quy định của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của 
Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 
33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; Hội ...(1)... thông qua việc chia Hội 
thành Hội ...(2)... và Hội ...(3)... như sau: 
1. Lý do chia hội………………………………(5)……………………………… 
2. Hồ sơ gồm:………………………………………(6)…………………………. 
- Các tài liệu có liên quan (nếu có). 
Thông tin liên hệ: 
Họ và tên: ………………………………………………………………………... 
Địa chỉ: …………………………………………………………………………... 
Số điện thoại: …………………………………………………………………….. 
Hội …(1)… đề nghị ...(4)... xem xét, quyết định cho phép chia Hội ...(1)... thành 
Hội …(2)… và Hội ...(3)..../. 
  
  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- …; 
- Lưu: … 

…, ngày ... tháng ... năm ... 
TM. BAN THƯỜNG VỤ (7) 

CHỦ TỊCH 
(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 
 
Ghi chú: 
(1) Tên hội bị chia; 
(2) (3) Tên hội được thành lập mới do chia; 
(4) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chia hội; 
(5) Nêu rõ lý do, sự cần thiết phải chia hội và việc chia hội phù hợp quy định của pháp luật; 
(6) Theo Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; 
(7) Tên gọi khác theo quy định điều lệ hội. 
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Mẫu 12 - Đơn đề nghị sáp nhập hội 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Sáp nhập Hội ...(1)... vào Hội …(2)... 
 

Kính gửi: ...(3)… 
 

Theo quy định của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của 
Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 
33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; Hội ...(1)... và Hội ...(2)... đã thông 
qua việc sáp nhập Hội ...(1)... vào Hội ...(2)... như sau: 
1. Lý do sáp nhập hội……………………………(4)…………………………… 
2. Hồ sơ gồm..………………………………(5)………………………………… 
- Các tài liệu có liên quan (nếu có) 
Thông tin liên hệ: 
Họ và tên: ………………………………………………………………………... 
Địa chỉ: …………………………………………………………………………... 
Số điện thoại: …………………………………………………………………….. 
Đề nghị ...(3)... xem xét, quyết định cho phép sáp nhập Hội ...(1)… vào Hội 
…(2)…./. 

…, ngày ... tháng ... năm ...   
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- …; 
- Lưu: … 

TM. BAN THƯỜNG VỤ (6) 
HỘI …(1)… 
CHỦ TỊCH  

(Chữ ký, dấu) 
Họ và tên 

TM. BAN THƯỜNG VỤ (6) 
HỘI …(2)… 
CHỦ TỊCH 
(Chữ ký dấu) 

Họ và tên 
 
Ghi chú: 
(1) Tên hội bị sáp nhập; 
(2) Tên hội được sáp nhập; 
(3) Cơ quan có thẩm quyền cho phép sáp nhập hội; 
(4) Nêu rõ lý do, sự cần thiết sáp nhập hội và việc sáp nhập phù hợp quy định của pháp luật; 
(5) Theo Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; 
(6) Tên gọi khác theo quy định điều lệ hội. 
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Mẫu 13 - Đơn đề nghị hợp nhất hội 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Hợp nhất Hội ...(1)... và Hội ...(2)... thành Hội ...(3)… 
 

Kính gửi: ...(4)... 
 

Theo quy định của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của 
Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 
33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của 45/2010/NĐ-CP; Hội ...(1)... và Hội …(2)... đã thông qua việc hợp 
nhất Hội ...(1)... và Hội ...(2)... thành Hội ...(3)... như sau: 
1. Lý do sáp nhập hội……………………………………(5)…………………… 
2. Hồ sơ gồm:……………………………………(6)……………………………. 
- Các tài liệu có liên quan (nếu có). 
Thông tin liên hệ: 
Họ và tên: ………………………………………………………………………... 
Địa chỉ: …………………………………………………………………………... 
Số điện thoại: …………………………………………………………………….. 
Đề nghị …(4)... xem xét, quyết định cho phép hợp nhất Hội …(1)… và Hội 
...(2)… thành Hội …(3)…./. 
  
 

…, ngày ... tháng ... năm ...   
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- …; 
- Lưu: … 

TM. BAN THƯỜNG VỤ (7) 
HỘI …(1)… 
CHỦ TỊCH  

(Chữ ký, dấu) 
Họ và tên 

TM. BAN THƯỜNG VỤ (7) 
HỘI …(2)… 
CHỦ TỊCH 

(Chữ ký, dấu) 
Họ và tên 

 
Ghi chú: 
(1) (2) Tên hội bị hợp nhất; 
(3) Tên hội thành lập mới do hợp nhất; 
(4) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hợp nhất hội; 
(5) Nêu rõ lý do, sự cần thiết hợp nhất hội và việc hợp nhất phù hợp quy định của pháp luật; 
(6) Theo Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; 
(7) Tên gọi khác theo quy định điều lệ hội. 
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5. Thủ tục đổi tên hội 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Ban lãnh đạo hội nộp hồ sơ xin đổi tên hội tại Bộ phận một 

cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện. 
- Bước 2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả. 
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ 
gửi qua đường bưu điện).  

+ Chuyển hồ sơ về phòng Nội vụ. 
- Bước 3. 
+ Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ 

quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có), 
trình UBND cấp huyện. 

+ UBND cấp huyện ban hành văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận 
(nêu rõ lý do không chấp thuận) việc đổi tên hội và phê duyệt điều lệ (sửa đổi, 
bổ sung).  

- Bước 4. UBND cấp huyện chuyển kết quả về phòng Nội vụ (qua Bộ phận 
một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện) để trả kết quả cho 
tổ chức, cá nhân.  

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 
(thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc 
trong tuần. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị đổi tên; 
+ Nghị quyết đại hội của hội về việc đổi tên hội; 
+ Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung; 
+ Trường hợp đồng thời có sự thay đổi về ban lãnh đạo hội thì gửi kèm theo 

biên bản bầu ban lãnh đạo (có danh sách kèm theo), đối với người đứng đầu hội 
thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 03/2013/TT-BNV. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã. 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định cho đổi tên hội và phê duyệt điều 

lệ (sửa đổi, bổ sung) hội. 
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* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 
- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 
tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ 
quy định chi tiết thi hành nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 
2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 
số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. 

 
6. Thủ tục giải thể hội 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Ban lãnh đạo hội nộp hồ sơ xin giải thể hội tại Bộ phận một 

cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện. 
- Bước 2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả. 
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ 
gửi qua đường bưu điện).  

+ Chuyển hồ sơ về phòng Nội vụ. 
- Bước 3:  
+ Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ 

quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có), 
trình UBND cấp huyện. 

+ UBND cấp huyện ban hành văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận 
(nêu rõ lý do không chấp thuận) việc giải thể hội.  

- Bước 4. UBND cấp huyện chuyển kết quả về phòng Nội vụ (qua Bộ phận 
một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện) để trả kết quả cho 
tổ chức, cá nhân.  

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 
(thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc 
trong tuần. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị giải thể hội (theo mẫu); 
+ Nghị quyết giải thể hội; 
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+ Bản kê tài sản, tài chính; 
+ Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính, lao động và thời hạn thanh 

toán các khoản nợ khác. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã. 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định giải thể hội. 
* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị giải thể hội (theo Mẫu 14, Phụ 

lục 1, Thông tư 03/2013/TT-BNV). 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức và cá nhân có 

liên quan theo quy định của pháp luật trên năm số liên tiếp ở báo địa phương. 
- Giải quyết tài sản, tài chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định 

45/2010/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 
- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 
tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ 
quy định chi tiết thi hành nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 
2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 
số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. 
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Mẫu 14 - Đơn đề nghị giải thể hội 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Giải thể Hội …(1)… 
 

Kính gửi: ...(2)... 
 

Theo quy định của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của 
Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 
33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; Hội …(1)… đã thông qua việc giải 
thể như sau: 
1. Lý do giải thể hội...……………………(3)…………………………………… 
2. Hồ sơ gồm:………………………………….(4)……………………………… 
- Các tài liệu có liên quan (nếu có). 
Thông tin liên hệ: 
Họ và tên: ………………………………………………………………………... 
Địa chỉ: …………………………………………………………………………... 
Số điện thoại:...…………………………………………………………………… 
Hội ...(1)... đề nghị ...(2)... xem xét, quyết định giải thể Hội./. 
 
  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- …; 
- Lưu: … 

…, ngày ... tháng ... năm ... 
TM. BAN THƯỜNG VỤ (5) 

CHỦ TỊCH 
(Chữ ký, đóng dấu) 

Họ và tên 
 
Ghi chú: 
(1) Tên hội đề nghị giải thể; 
(2) Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải thể hội; 
(3) Nêu rõ lý do giải thể hội và việc giải thể phù hợp quy định của pháp luật; 
(4) Theo Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; 
(5) Tên gọi khác theo quy định điều lệ hội. 
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7. Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Ban lãnh đạo hội nộp hồ sơ báo cáo về việc tổ chức đại hội nhiệm 

kỳ, đại hội bất thường tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc 
UBND cấp huyện. 

- Bước 2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả. 
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ 
gửi qua đường bưu điện).  

+ Chuyển hồ sơ về phòng Nội vụ. 
- Bước 3. 
+ Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ 

quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có), 
trình UBND cấp huyện. 

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ báo cáo đầy đủ và hợp 
pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện có ý kiến bằng văn bản về việc tổ chức đại 
hội. Trường hợp cần lấy ý kiến cơ quan có liên quan đến ngành, lĩnh vực chính 
mà hội hoạt động thì chậm nhất không quá 25 ngày phải có ý kiến bằng văn bản 
về việc tổ chức đại hội. 

- Bước 4. UBND cấp huyện chuyển kết quả về phòng Nội vụ (qua Bộ phận 
một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện) để trả kết quả cho 
tổ chức, cá nhân. 

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 
(thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc 
trong tuần. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
1. Hồ sơ báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ: 
+ Nghị quyết của ban lãnh đạo hội về việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ; 
+ Dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động 

nhiệm kỳ tới của hội. Báo cáo kiểm điểm của ban lãnh đạo, ban kiểm tra và báo 
cáo tài chính của hội; 

+ Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung (nếu có); 
+ Danh sách dự kiến nhân sự ban lãnh đạo, ban kiểm tra, trong đó nêu rõ 

tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng thành viên ban lãnh đạo, ban kiểm tra hội. Đối với 
nhân sự dự kiến là người đứng đầu hội phải có sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư 
pháp, văn bản đồng ý của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp 
quản lý cán bộ; 

+ Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức đại hội, số lượng đại biểu mời, đại 
biểu chính thức tham dự đại hội, dự kiến chương trình đại hội; 
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+ Báo cáo số lượng hội viên, trong đó nêu rõ số hội viên chính thức của hội; 
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội theo quy định của điều 

lệ hội và quy định của pháp luật (nếu có). 
2. Hồ sơ báo cáo đại hội bất thường: 
+ Nghị quyết của ban lãnh đạo hội về việc tổ chức đại hội bất thường trong 

đó nêu rõ nội dung thảo luận và quyết định tại đại hội; 
+ Dự thảo những nội dung thảo luận và quyết định tại đại hội; 
+ Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức đại hội, số lượng đại biểu mời, đại 

biểu chính thức tham dự đại hội, dự kiến chương trình đại hội. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã. 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ 
* Kết quả thực hiện TTHC: Công văn cho phép hội tổ chức đại hội nhiệm 

kỳ, đại hội bất thường. 
* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại 

hội bất thường sau khi có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền. Trường hợp hội tổ chức đại hội mà không báo cáo theo quy định thì cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền không phê duyệt điều lệ hội đã được thông qua. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 
- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 
tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ 
quy định chi tiết thi hành nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 
2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 
số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. 
 

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG 
1. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích 

thực hiện nhiệm vụ chính trị 
* Trình tự thực hiện: 



 188 

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành 
chính công thuộc UBND cấp huyện. 

- Bước 2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả. 
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ 
gửi qua đường bưu điện).  

+ Chuyển hồ sơ về phòng Nội vụ. 
- Bước 3.  
Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo 

Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp 
huyện quyết định khen thưởng. 

Đối với các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, 
không đủ tiêu chuẩn hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo bằng văn 
bản đến các đơn vị trình khen biết. 

- Bước 4. Khi có quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, Phòng Nội vụ 
thông báo quyết định, viết bằng, đóng dấu và chuyển kết quả về Bộ phận một 
cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện để trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân. 

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 
(thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc 
trong tuần. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
+ Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng; 
+ Biên bản xét duyệt của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan, đơn vị. 
+ Báo cáo thành tích (có xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp và 

cơ quan có thẩm quyền). 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định của Chủ tịch UBND huyện tặng 

thưởng Giấy khen 
* Lệ phí: Không. 
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* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01 (đối với tập thể), mẫu số 02 (đối 
với cá nhân) phụ lục kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 
của Chính phủ. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Chủ thể là tập thể, cá nhân có 
thành tích được đề nghị khen thưởng 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Thi đua - Khen thưởng 26 tháng 11 năm 2003; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 

14 tháng 6 năm 2005; 
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng ngày 16 

tháng 11 năm 2013; 
- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; 

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của 
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; 

- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, 
khen thưởng năm 2013; 

- Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ; 
- Quyết định số 3336/2011/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh. 
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Mẫu số 011 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng … năm ….. 

 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ KHEN …….2 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể) 
Tên tập thể đề nghị  

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 
 
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 
1. Đặc điểm, tình hình:  
- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; 
- Quá trình thành lập và phát triển; 
- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu 
tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể3 
2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao. 
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 
1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) 
và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị 
định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ. 
Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu 
(nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước 
(hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành 
chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và 
việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, 
ngành, địa phương và cả nước4. 
2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã 
được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác. 
3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước5. 
4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể6. 
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG7 
1. Danh hiệu thi đua: 
Năm  Danh hiệu thi 

đua  
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu 

thi đua; cơ quan ban hành quyết định  
   
   
   

2. Hình thức khen thưởng: 
Năm  Hình thức Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ 
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khen thưởng quan ban hành quyết định  
   
   
   

 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN 
(Ký, đóng dấu) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, đóng dấu) 

____________ 
1 Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao vàng, Huân 
chương Hồ Chí Minh, 05 năm đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân 
chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công; 03 năm đối với 
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua 
cấp Bộ, cấp tỉnh và Giấy khen; 02 năm đối với Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen cấp 
Bộ, cấp tỉnh. 
2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng. 
3 Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu 
động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng …). 
4 Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm 
vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề 
nghị), ví dụ: 
- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản 
lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập 
bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; 
thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động … việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân 
sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có 
trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). 
- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và 
kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), 
cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia, số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài 
nghiên cứu,… 
- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; 
tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người 
được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí, số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, 
áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội, …). 
5 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; 
chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện … 
6 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức 
đảng, đoàn thể. 
7 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, 
ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi 
rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định). 
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Mẫu số 021 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
 Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng … năm ….. 

 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG …….2 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân) 
 
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH 
- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): 
- Sinh ngày, tháng, năm:                                 Giới tính: 
- Quê quán3: 
- Trú quán: 
- Đơn vị công tác: 
- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: 
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: 
2. Thành tích đạt được của cá nhân4: 
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5 
1. Danh hiệu thi đua: 
Năm  Danh hiệu thi 

đua  
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh 

hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định  
   

2. Hình thức khen thưởng: 
Năm  Hình thức 

khen thưởng 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ 

quan ban hành quyết định  
   

 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC 

NHẬN, ĐỀ NGHỊ 
(Ký, đóng dấu) 

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN 

(Ký, đóng dấu) 
____________ 
1 Báo cáo thành tích 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Độc lập, Huân 
chương Quân công, Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, 07 năm đối với Huân 
chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Chiến công; 05 năm 
đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn 
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quốc, 03 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen 
cấp bộ, cấp tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen. 
2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng. 
3 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): tỉnh 
(thành phố trực thuộc trung ương). 
4 Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về 
năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong 
việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc 
đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng 
cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên, vai trò của 
cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã 
hội, từ thiện …). 
- Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn 
vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi 
nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 
áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với 
người lao động … việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an 
toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền). 
- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và 
kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), 
cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài 
nghiên cứu,… 
- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; 
tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người 
được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, 
áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội, …). 
- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các 
chương trình công tác của Trung ương hội, đoàn thể giao. 
- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản 
lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát 
triển đơn vị, ngành, địa phương … 
5 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung 
ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, 
tháng, năm ký quyết định). 
- Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 07 năm trước thời điểm đề nghị đối với 
Huân chương Lao động hạng ba, 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v… 
- Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc": 
+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm, ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng danh 
hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương" và 06 lần đạt danh 
hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" trước thời điểm đề nghị; 
+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc 
đề tài nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có ý kiến xác nhận 
của Hội đồng sáng kiến, khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc 
phải có giấy chứng nhận của Hội đồng kèm theo hồ sơ. 
- Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành 
phố thuộc Trung ương” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua 
cấp cơ sở" trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận. 
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2. Thủ tục tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành 

chính công thuộc UBND cấp huyện. 
- Bước 2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả. 
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ 
gửi qua đường bưu điện).  

+ Chuyển hồ sơ về phòng Nội vụ. 
- Bước 3.  
+ Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo 

Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện 
quyết định khen thưởng. 

Đối với các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, 
không đủ tiêu chuẩn hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo bằng văn 
bản đến các đơn vị trình khen biết. 

- Bước 4. Khi có quyết định của Chủ tịch UBND huyện, Phòng Nội vụ 
thông báo quyết định, viết bằng, đóng dấu và chuyển kết quả về Bộ phận một 
cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện để trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân. 

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 
(thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc 
trong tuần. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng; 
+ Biên bản xét duyệt của Hội đồng thi đua - Khen thưởng cơ quan, đơn vị. 
+ Báo cáo thành tích (có xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp và 

cơ quan có thẩm quyền). 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ theo 

quy định. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định Tập thể lao động tiên tiến của 

Chủ tịch UBND huyện. 
* Lệ phí: Không. 
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* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Chủ thể là tập thể có thành tích 

được đề nghị khen thưởng. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Thi đua - Khen thưởng 26 tháng 11 năm 2003; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 

14 tháng 6 năm 2005; 
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng ngày 16 

tháng 11 năm 2013; 
- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; 

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của 
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; 

- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, 
khen thưởng năm 2013; 

- Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ; 
- Quyết định số 3336/2011/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh. 
 

3. Thủ tục tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành 

chính công thuộc UBND cấp huyện. 
- Bước 2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả. 
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ 
gửi qua đường bưu điện).  

+ Chuyển hồ sơ về phòng Nội vụ. 
- Bước 3.  
+ Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo 

Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện 
quyết định khen thưởng. 

Đối với các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, 
không đủ tiêu chuẩn hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo bằng văn 
bản đến các đơn vị trình khen biết. 
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- Bước 4. Khi có quyết định của Chủ tịch UBND huyện. Phòng Nội vụ 
thông báo quyết định, viết bằng, đóng dấu và chuyển kết quả về Bộ phận một 
cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện để trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân. 

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 
(thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc 
trong tuần. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng; 
+ Biên bản xét duyệt của Hội đồng thi đua - Khen thưởng cơ quan, đơn vị. 
+ Báo cáo thành tích (có xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp và 

cơ quan có thẩm quyền). 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định của Chủ tịch UBND huyện tặng 

thưởng Danh hiệu. 
* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Chủ thể là tập thể có thành tích 

được đề nghị khen thưởng 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Thi đua - Khen thưởng 26 tháng 11 năm 2003; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 

14 tháng 6 năm 2005; 
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng ngày 16 

tháng 11 năm 2013; 
- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; 

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của 
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; 
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- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, 
khen thưởng năm 2013; 

- Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ; 
- Quyết định số 3336/2011/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh. 
 
4. Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành 

chính công thuộc UBND cấp huyện. 
- Bước 2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả. 
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ 
gửi qua đường bưu điện).  

+ Chuyển hồ sơ về phòng Nội vụ. 
- Bước 3.  
+ Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo 

Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện 
quyết định khen thưởng. 

Đối với các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, 
không đủ tiêu chuẩn hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo bằng văn 
bản đến các đơn vị trình khen biết. 

- Bước 4. Khi có quyết định của Chủ tịch UBND huyện, Phòng Nội vụ 
thông báo quyết định, viết bằng, đóng dấu và chuyển kết quả về Bộ phận một 
cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện để trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân. 

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 
(thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc 
trong tuần. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng; 
+ Biên bản xét duyệt của Hội đồng thi đua - Khen thưởng cơ quan, đơn vị; 
+ Báo cáo thành tích (có xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp và 

cơ quan có thẩm quyền). 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 
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* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định của Chủ tịch UBND huyện tặng 

thưởng Danh hiệu. 
* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Chủ thể là cá nhân có thành tích 

được đề nghị khen thưởng 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Thi đua - Khen thưởng 26 tháng 11 năm 2003; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 

14 tháng 6 năm 2005; 
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng ngày 16 

tháng 11 năm 2013; 
- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; 

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của 
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; 

- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, 
khen thưởng năm 2013; 

- Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ; 
- Quyết định số 3336/2011/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh. 
 
5. Thủ tục tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành 

chính công thuộc UBND cấp huyện. 
 - Bước 2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả. 
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ 
gửi qua đường bưu điện).  

+ Chuyển hồ sơ về phòng Nội vụ. 
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- Bước 3.  
+ Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo 

Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện 
quyết định khen thưởng. 

Đối với các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, 
không đủ tiêu chuẩn hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo bằng văn 
bản đến các đơn vị trình khen biết. 

- Bước 4. Khi có quyết định của Chủ tịch UBND huyện, Phòng Nội vụ 
thông báo quyết định, viết bằng, đóng dấu và chuyển kết quả về Bộ phận một 
cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện để trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân. 

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 
(thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc 
trong tuần. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng; 
+ Biên bản xét duyệt của Hội đồng thi đua - Khen thưởng cơ quan, đơn vị; 
+ Báo cáo thành tích (có xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp và 

cơ quan có thẩm quyền). 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định của Chủ tịch UBND huyện tặng 

thưởng Danh hiệu. 
* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Chủ thể là cá nhân có thành tích 

được đề nghị khen thưởng 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Thi đua - Khen thưởng 26 tháng 11 năm 2003; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 

14 tháng 6 năm 2005; 
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng ngày 16 

tháng 11 năm 2013; 
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- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; 

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của 
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; 

- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, 
khen thưởng năm 2013; 

- Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ; 
- Quyết định số 3336/2011/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh. 
 
6. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích 

thi đua theo đợt, chuyên đề 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành 

chính công thuộc UBND cấp huyện. 
- Bước 2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả. 
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ 
gửi qua đường bưu điện).  

+ Chuyển hồ sơ về phòng Nội vụ. 
- Bước 3.  
+ Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo 

Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện 
quyết định khen thưởng. 

Đối với các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, 
không đủ tiêu chuẩn hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo bằng văn 
bản đến các đơn vị trình khen biết. 

- Bước 4. Khi có quyết định của Chủ tịch UBND huyện, Phòng Nội vụ 
thông báo quyết định, viết bằng, đóng dấu và chuyển kết quả về Bộ phận một 
cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện để trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân. 

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 
(thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc 
trong tuần. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
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+ Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng; 
+ Biên bản xét duyệt của Hội đồng thi đua - Khen thưởng cơ quan, đơn vị; 
+ Báo cáo thành tích (có xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp và 

cơ quan có thẩm quyền). 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định của Chủ tịch UBND huyện tặng 

Giấy khen 
* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 07 phụ lục kèm theo Nghị định số 

39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Chủ thể là tập thể, cá nhân có 

thành tích được đề nghị khen thưởng 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Thi đua - Khen thưởng 26 tháng 11 năm 2003; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 

14 tháng 6 năm 2005; 
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng ngày 16 

tháng 11 năm 2013; 
- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; 

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của 
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; 

- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, 
khen thưởng năm 2013; 

- Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ; 
- Quyết định số 3336/2011/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh. 
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Mẫu số 07 
 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
 Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng … năm ….. 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG  ………1 

Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng  
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 

I. THÔNG TIN CHUNG 
- Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; cơ 
cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, nhiệm vụ được giao. 
- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi 
thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác … 
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 
Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng suất, chất 
lượng, hiệu quả … đã được đăng ký trong đợt phát động thi đua hoặc chuyên đề thi 
đua; các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, 
xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua …. 2. 
 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 
TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN3 

(Ký, đóng dấu) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ4 
(Ký, đóng dấu) 

____________ 
1 Ghi hình thức đề nghị khen thưởng. Chỉ áp dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm 
quyền của Bộ, ngành, địa phương; trường hợp xuất sắc, tiêu biểu mới đề nghị Thủ tướng 
Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp 
đặc biệt xuất sắc trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương. 
2 Nếu là tập thể hoặc thủ trưởng đơn vị sản xuất, kinh doanh phải nêu việc thực hiện nghĩa vụ 
nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực 
phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). 
3 Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan. 
4 Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan. 
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7. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích 
đột xuất 

* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành 

chính công thuộc UBND cấp huyện. 
- Bước 2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả. 
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ 
gửi qua đường bưu điện).  

+ Chuyển hồ sơ về phòng Nội vụ. 
- Bước 3.  
+ Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo 

Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện 
quyết định khen thưởng. 

Đối với các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, 
không đủ tiêu chuẩn hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo bằng văn 
bản đến các đơn vị trình khen biết. 

- Bước 4. Khi có quyết định của Chủ tịch UBND huyện, Phòng Nội vụ 
thông báo quyết định, viết bằng, đóng dấu và chuyển kết quả về Bộ phận một 
cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện để trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân. 

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 
(thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc 
trong tuần. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng; 
+ Biên bản xét duyệt của Hội đồng thi đua - Khen thưởng cơ quan, đơn vị; 
+ Báo cáo thành tích (có xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp và 

cơ quan có thẩm quyền). 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định của Chủ tịch UBND huyện tặng 

Giấy khen  
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* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 06 phụ lục kèm theo Nghị định số 

39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Chủ thể là cá nhân có thành tích 

được đề nghị khen thưởng 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Thi đua - Khen thưởng 26 tháng 11 năm 2003; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 

14 tháng 6 năm 2005; 
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng ngày 16 

tháng 11 năm 2013; 
- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; 

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của 
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; 

- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, 
khen thưởng năm 2013; 

- Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ; 
- Quyết định số 3336/2011/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh. 
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Mẫu số 06 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
 Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng … năm ….. 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG (TRUY TẶNG) ………1 

(Về thành tích xuất sắc đột xuất trong .........) 
Tên đơn vị hoặc cá nhân, chức vụ và đơn vị đề nghị khen thưởng  

(Ghi rõ đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 
 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH  
- Đối với đơn vị ghi sơ lược năm thành lập, cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công 
chức và viên chức. Chức năng, nhiệm vụ được giao. 
- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; 
nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác … 
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 
Báo cáo nêu ngắn, gọn nội dung thành tích xuất sắc đột xuất đã đạt được (trong 
chiến đấu, phục vụ chiến đấu; phòng, chống tội phạm; phòng, chống bão lụt; 
phòng chống cháy, nổ; bảo vệ tài sản của nhà nước; bảo vệ tài sản, tính mạng 
của nhân dân …). 

 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN2 
(Ký, đóng dấu) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ3 
(Ký tên, đóng dấu) 

____________ 
1 Ghi hình thức đề nghị khen thưởng. 
2 Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan. 
3 Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan. 
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8. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen 
thưởng đối ngoại 

* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành 

chính công thuộc UBND cấp huyện. 
- Bước 2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả. 
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ 
gửi qua đường bưu điện).  

+ Chuyển hồ sơ về phòng Nội vụ. 
- Bước 3.  
+ Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo 

Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện 
quyết định khen thưởng. 

Đối với các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, 
không đủ tiêu chuẩn hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo bằng văn 
bản đến các đơn vị trình khen biết. 

- Bước 4. Khi có quyết định của Chủ tịch UBND huyện, Phòng Nội vụ 
thông báo quyết định, viết bằng, đóng dấu và chuyển kết quả về Bộ phận một 
cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện để trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân. 

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 
(thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc 
trong tuần. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng; 
+ Biên bản xét duyệt của Hội đồng thi đua - Khen thưởng cơ quan, đơn vị; 
+ Báo cáo thành tích (có xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp và 

cơ quan có thẩm quyền). 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định của Chủ tịch UBND huyện tặng 

Giấy khen 
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* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01, 02 (đối với tập thể, cá nhân Việt 

Nam), mẫu 08 (đối với tập thể, cá nhân nước ngoài) phụ lục kèm theo Nghị định 
số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Chủ thể là cá nhân có thành tích 
được đề nghị khen thưởng 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Thi đua - Khen thưởng 26 tháng 11 năm 2003; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 

14 tháng 6 năm 2005; 
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng ngày 16 

tháng 11 năm 2013; 
- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; 

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của 
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; 

- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, 
khen thưởng năm 2013; 

- Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ; 
- Quyết định số 3336/2011/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh. 
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Mẫu số 011 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
 Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng … năm ….. 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐỀ NGHỊ KHEN …….2 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể) 
Tên tập thể đề nghị  

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 
 
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 
1. Đặc điểm, tình hình:  
- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; 
- Quá trình thành lập và phát triển; 
- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu 
tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể3 
2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao. 
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 
1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) 
và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định 
số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ. 
Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu 
(nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước 
(hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành 
chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và 
việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, 
ngành, địa phương và cả nước4. 
2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã 
được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác. 
3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước5. 
4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể6. 
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG7 
1. Danh hiệu thi đua: 
Năm  Danh hiệu thi 

đua  
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh 

hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định  
   
   
   

2. Hình thức khen thưởng: 
Năm  Hình thức 

khen thưởng 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ 

quan ban hành quyết định  
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THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN 
(Ký, đóng dấu) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, đóng dấu) 

____________ 
1 Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao vàng, Huân 
chương Hồ Chí Minh, 05 năm đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân 
chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công; 03 năm đối với 
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua 
cấp Bộ, cấp tỉnh và Giấy khen; 02 năm đối với Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen cấp 
Bộ, cấp tỉnh. 
2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng. 
3 Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu 
động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng …). 
4 Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm 
vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề 
nghị), ví dụ: 
- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản 
lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập 
bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; 
thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động … việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân 
sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có 
trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). 
- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và 
kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), 
cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia, số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài 
nghiên cứu,… 
- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; 
tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người 
được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí, số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, 
áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội, …). 
5 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; 
chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện … 
6 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức 
đảng, đoàn thể. 
7 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, 
ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi 
rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định). 

 

                                                                                                

 



 210 

 Mẫu số 021 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
 Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng … năm ….. 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐỀ NGHỊ TẶNG …….2 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân) 
 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH 
- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): 
- Sinh ngày, tháng, năm:                                 Giới tính: 
- Quê quán3: 
- Trú quán: 
- Đơn vị công tác: 
- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: 
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: 
2. Thành tích đạt được của cá nhân4: 
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5 
1. Danh hiệu thi đua: 
Năm  Danh hiệu thi 

đua  
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh 

hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định  
   

2. Hình thức khen thưởng: 
Năm  Hình thức 

khen thưởng 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ 

quan ban hành quyết định  
   

 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC 

NHẬN, ĐỀ NGHỊ 
(Ký, đóng dấu) 

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN 
(Ký, đóng dấu) 

____________ 
1 Báo cáo thành tích 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Độc lập, Huân 
chương Quân công, Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, 07 năm đối với Huân 
chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Chiến công; 05 năm 
đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn 
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quốc, 03 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen 
cấp bộ, cấp tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen. 
2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng. 
3 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): tỉnh 
(thành phố trực thuộc trung ương). 
4 Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về 
năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong 
việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc 
đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng 
cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên, vai trò của 
cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã 
hội, từ thiện …). 
- Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn 
vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi 
nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 
áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với 
người lao động … việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an 
toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền). 
- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và 
kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), 
cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài 
nghiên cứu,… 
- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; 
tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người 
được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, 
áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội, …). 
- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các 
chương trình công tác của Trung ương hội, đoàn thể giao. 
- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản 
lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát 
triển đơn vị, ngành, địa phương … 
5 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung 
ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, 
tháng, năm ký quyết định). 
- Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 07 năm trước thời điểm đề nghị đối 
với Huân chương Lao động hạng ba, 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 
v.v… 
- Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc": 
+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm, ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng danh 
hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương" và 06 lần đạt danh 
hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" trước thời điểm đề nghị; 
+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc 
đề tài nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có ý kiến xác nhận 
của Hội đồng sáng kiến, khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc 
phải có giấy chứng nhận của Hội đồng kèm theo hồ sơ. 
- Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành 
phố thuộc Trung ương” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua 
cấp cơ sở" trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận. 
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Mẫu số 08 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
 Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng … năm ….. 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG (TRUY TẶNG) ………1 

Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng 
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 

 
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH  
- Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; cơ 
cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, nhiệm vụ được giao. 
- Đối với cá nhân ghi rõ họ và tên, năm sinh, giới tính, đơn vị, chức vụ, trình độ 
chuyên môn … 
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 
- Báo cáo nêu rõ kết quả đã đạt được trong sản xuất, công tác; những đóng góp của tập 
thể (cá nhân) đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của Bộ, ngành, địa phương 
hoặc đối với đất nước Việt Nam. 
- Việc chấp hành chính sách, pháp luật Việt Nam (nghĩa vụ nộp ngân sách, bảo đảm 
quyền lợi người lao động, bảo vệ môi trường, tôn trọng phong tục tập quán …) và các 
hoạt động từ thiện, nhân đạo …2. 
- Những đóng góp trong việc xây dựng, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với 
Việt Nam3. 
III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
TẶNG THƯỞNG 
1. Danh hiệu thi đua: 

Năm  Danh hiệu thi 
đua  

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh 
hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định  

   

   

   

2. Hình thức khen thưởng: 

Năm  Hình thức 
khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ 
quan ban hành quyết định  

   

   

   

 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ 
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TRỰC TIẾP XÁC NHẬN 
(Ký tên, đóng dấu) 

KHEN THƯỞNG XÁC NHẬN 

(Ký tên, đóng dấu) 
____________ 
1 Ghi hình thức đề nghị khen thưởng. 
2 Nếu là tập thể hoặc người đứng đầu đơn vị sản xuất, kinh doanh phải nêu việc thực hiện 
nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ 
sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). 
3 Đối với cá nhân người nước ngoài chỉ xét, đề nghị khen thưởng khi kết thúc nhiệm kỳ hoặc 
kết thúc giai đoạn công tác tại Việt Nam. 
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QUỸ 
1. Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Ban sáng lập quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã (trừ 

trường hợp quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt 
động trong phạm vi huyện, xã) nộp hồ sơ xin thành lập và công nhận điều lệ quỹ 
tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện. 

- Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả. 
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ 
gửi qua đường bưu điện).  

+ Chuyển hồ sơ về phòng Nội vụ. 
- Bước 3. 
 + Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ 

quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có), 
trình UBND cấp huyện. 

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành văn bản cho phép hoặc không cho 
phép (nêu rõ lý do không cho phép) thành lập và công nhận điều lệ quỹ.  

- Bước 4: UBND cấp huyện chuyển kết quả về phòng Nội vụ (qua Bộ phận 
một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện) để trả kết quả cho 
tổ chức, cá nhân. 

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 
(thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc 
trong tuần. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị thành lập quỹ (theo mẫu); 
+ Dự thảo điều lệ quỹ; 
+ Tài liệu chứng minh tài sản đóng góp để thành lập quỹ; 
+ Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của các thành viên ban sáng lập quỹ, 

sáng lập viên thành lập quỹ nếu thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền 
thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định 
về phân cấp quản lý cán bộ; 

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu di chúc; 
Hợp đồng ủy quyền (nếu có). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 
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* Đối tượng thực hiện TTHC: Ban sáng lập quỹ có phạm vi hoạt động 
trong huyện, xã (trừ trường hợp quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản 
để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã). 

* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định cấp giấy phép thành lập và công 

nhận điều lệ quỹ. 
* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
- Đơn đề nghị thành lập quỹ (Mẫu 1, Phụ lục I, Thông tư 02/2013/TT-BNV); 
- Điều lệ mẫu của quỹ (Mẫu 2, Phụ lục I, Thông tư 02/2013/TT-BNV). 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Có mục đích hoạt động phù hợp: hỗ trợ và khuyến khích phát triển văn 

hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, khoa học, từ thiện, nhân đạo và các mục 
đich phát triển cộng đồng, không vì mục đích lợi nhuận; 

- Sáng lập viên thành lập quỹ phải là công dân, tổ chức Việt Nam và có ít 
nhất 03 sáng lập viên. Điều kiện đối với sáng lập viên là công dân Việt Nam: có 
đủ năng lực hành vi dân sự và không có án tích; đối với sáng lập viên là tổ chức 
Việt Nam: có điều lệ hoặc văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức; 
nghị quyết của Ban lãnh đạo tổ chức về việc tham gia thành lập quỹ; quyết định 
cử người đại diện của tổ chức tham gia tư cách sáng lập viên thành lập quỹ; 

- Ban sáng lập quỹ có đủ số tài sản đóng góp để thành lập quỹ; 
- Có hồ sơ thành lập quy. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 
- Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 
2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 
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Mẫu 1 - Đơn đề nghị thành lập quỹ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Thành lập Quỹ ....(1)… 
 

Kính gửi: …(2)... 
 

Tôi là ... đại diện các Sáng lập viên thành lập Quỹ …(1)… trân trọng đề nghị 
…(2)… xem xét, quyết định cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ 
…(1)… như sau: 
1. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập Quỹ 
a) Sự cần thiết..…………………………………………(3).……………………… 
b) Cơ sở pháp lý của việc thành lập Quỹ…………………… (4).………………… 
2. Tài sản đóng góp thành lập Quỹ của các Sáng lập viên 
…………………………………………………………(5).………………………. 
3. Dự kiến phương hướng hoạt động trong giai đoạn 5 năm đầu của Quỹ 
…………………………………………………………(6).………………………. 
4. Hồ sơ gửi kèm theo Đơn này gồm: 
…………………………………………………………(7).………………………. 
Thông tin khi cần liên hệ: 
Họ và tên: ...............................................................................................................  
Địa chỉ liên lạc: ....................................................................................................... 
Số điện thoại: ..........................................................................................................  
Đề nghị... (2) ...xem xét, quyết định cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều 
lệ Quỹ...(1).../. 
  
  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: ……… 

…(8)…, ngày … tháng … năm 20… 
TM. BAN SÁNG LẬP 

TRƯỞNG BAN 
(Chữ ký) 

Họ và tên 
Ghi chú: 
(1) Tên quỹ dự kiến thành lập; 
(2) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ; 
(3) Nêu tóm tắt thực trạng lĩnh vực quỹ dự kiến hoạt động, sự cần thiết thành lập quỹ, tôn chỉ, 
mục đích của quỹ; kinh nghiệm hoặc những công việc của các Sáng lập viên liên quan đến 
lĩnh vực quỹ dự kiến hoạt động; 
(4) Chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến lĩnh vực 
quỹ dự kiến hoạt động; 
(5) Tài sản đóng góp thành lập quỹ bao gồm tiền đồng Việt Nam và tài sản quy đổi ra tiền 
đồng Việt Nam theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP; 
(6) Dự kiến phương hướng hoạt động của quỹ: Kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng, ban hành 
các văn bản triển khai thực hiện điều lệ quỹ, triển khai các hoạt động theo tôn chỉ, mục đích 
của quỹ...; 
(7) Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP; 
(8) Địa danh. 
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 Mẫu 2 - Điều lệ mẫu của quỹ xã hội, quỹ từ thiện(*) 

 
…..(1)….. 

-------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------- 

  
ĐIỀU LỆ (HOẶC ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỐ SUNG) 

QUỸ …(2)… 
(Được công nhận kèm theo Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của...) 

 
Chương I. 

QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Tên gọi, biểu tượng, trụ sở 
1. Tên gọi: 
a) Tên tiếng Việt: ...................................................................................................; 
b) Tên tiếng nước ngoài (nếu có) ..........................................................................; 
c) Tên viết tắt (nếu có):........................................................................................... 
2. Biểu tượng (logo) của quỹ (nếu có).....................................................................  
3. Trụ sở: Số nhà, đường/phố (nếu có) …, xã/phường …, huyện/quận …, tỉnh/ thành 
phố … 
Điều 2. Tôn chỉ, mục đích 
1. Quỹ …(2)… (sau đây gọi tắt là Quỹ) là quỹ …(3)… hoạt động không vì lợi nhuận, 
nhằm mục đích …(4)… 
2. Quỹ được hình thành từ nguồn vốn đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tự 
tạo vốn trên cơ sở ...(5)... để thực hiện các hoạt động …(6)… 
Điều 3. Nguyên tắc tổ chức, phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý 
1. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc: 
a) Không vì lợi nhuận; 
b) Tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật 
bằng tài sản của Quỹ; 
c) Công khai, minh bạch về thu, chi, tài chính, tài sản của Quỹ; 
d) Theo Điều lệ của Quỹ đã được …(7)… công nhận, tuân thủ pháp luật, chịu sự quản 
lý nhà nước của ...(8)...về lĩnh vực Quỹ hoạt động; 
đ) Không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình Quỹ đang hoạt động. 
2. Quỹ có phạm vi hoạt động …(9)… 
3. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại ngân hàng theo quy định của 
pháp luật. 
Điều 4. Sáng lập viên thành lập Quỹ …(10)… 

 
Chương II. 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ; QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ 
Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ 
1. Sử dụng nguồn vốn của Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, 
dự án phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. 
2. Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức cá 
nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy quyền phù hợp 
với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. 
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3. Tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc 
bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn của Quỹ. 
Điều 6. Quyền hạn và nghĩa vụ 
(Quy định tại Điều 30 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP. Căn cứ tôn chỉ, mục đích của 
quỹ và quy định của pháp luật có liên quan để quy định cụ thể). 

 
Chương III. 

TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG 
Điều 7. Cơ cấu tổ chức 
1. Hội đồng quản lý Quỹ. 
2. Ban Kiểm soát Quỹ. 
3. Văn phòng đại diện, chi nhánh, các đơn vị trực thuộc (nếu có). 
Điều 8. Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Hội đồng quản lý Quỹ là cơ quan quản lý của Quỹ, nhân danh Quỹ để quyết định, 
thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Quỹ. Hội đồng quản lý Quỹ có... thành viên do 
sáng lập viên đề cử, trường hợp không có đề cử của sáng lập viên thành lập Quỹ, Hội 
đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ trước bầu ra Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ tiếp theo và 
được...(7)...công nhận. Nhiệm kỳ Hội đồng quản lý Quỹ là ... năm. Hội đồng quản lý 
Quỹ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 
a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động hàng năm của Quỹ; 
b) Quyết định các giải pháp phát triển Quỹ; thông qua hợp đồng vay, mua, bán tài sản 
có giá trị từ ... đồng Việt Nam trở lên; 
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản 
lý Quỹ; quyết định thành lập Ban Kiểm soát Quỹ; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
cách chức Giám đốc Quỹ hoặc ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc Quỹ trong 
trường hợp Giám đốc Quỹ là người do Quỹ thuê; quyết định người phụ trách công tác 
kế toán và người quản lý khác quy định tại điều lệ Quỹ; 
d) Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành 
viên Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc, người phụ trách kế toán Quỹ và người làm việc 
tại Quỹ theo quy định tại Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật; 
đ) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng tài sản, tài chính Quỹ; 
e) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý Quỹ; 
g) Quyết định thành lập pháp nhân trực thuộc Quỹ, thành lập chi nhánh, văn phòng đại 
diện Quỹ theo quy định của pháp luật; 
h) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ; 
i) Quyết định giải thể hoặc đề xuất những thay đổi về giấy phép thành lập và Điều lệ 
Quỹ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
k) Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày có quyết định công nhận Quỹ đủ điều 
kiện hoạt động và công nhận Hội đồng quản lý Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ có trách 
nhiệm xây dựng, ban hành: Quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, các định 
mức chi tiêu của Quỹ; Quy định công tác khen thưởng, kỷ luật và giải quyết khiếu nại, 
tố cáo trong nội bộ Quỹ; Quy định về thời giờ làm việc, việc sử dụng lao động và sử 
dụng con dấu của Quỹ; Quy định cụ thể việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các 
Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ và quy chế làm việc của Hội đồng 
quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ; Quy định cụ thể việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách 
chức Giám đốc Quỹ hoặc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Giám đốc Quỹ; 
l) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật (nếu có). 
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3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ: 
a) Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ triệu tập và 
chủ trì. Hội đồng quản lý Quỹ họp định kỳ ... một lần, có thể họp bất thường theo yêu 
cầu của ... số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ 
được coi là hợp lệ khi có ... số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ tham gia; 
b) Mỗi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ có một phiếu biểu quyết. Trong trường hợp 
số thành viên có mặt tại cuộc họp không đầy đủ, người chủ trì cuộc họp Hội đồng quản 
lý Quỹ xin ý kiến bằng văn bản, ý kiến bằng văn bản của thành viên vắng mặt có giá 
trị như ý kiến của thành viên có mặt tại cuộc họp; 
c) Các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ được thông qua khi có ... thành viên Hội 
đồng quản lý Quỹ tán thành. 
Điều 9. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là công dân Việt Nam, là người đại diện theo pháp 
luật của Quỹ, chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động của Quỹ. Chủ tịch 
Hội đồng quản lý Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ bầu và có nhiệm kỳ cùng với nhiệm 
kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ. 
2. Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ: 
a) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội 
đồng quản lý Quỹ; 
b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng 
quản lý Quỹ hoặc để lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ; 
c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các 
thành viên Hội đồng quản lý Quỹ; 
d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng quản lý 
Quỹ; 
đ) Thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ ký các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ; 
e) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật (nếu có). 
3. Trường hợp vắng mặt thì Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ủy quyền bằng văn bản 
cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng 
quản lý Quỹ. 
Điều 10. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ bầu và có nhiệm kỳ 
cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ. 
2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng quản lý 
Quỹ điều hành các hoạt động của Quỹ theo sự phân công của Hội đồng quản lý Quỹ và 
thực hiện nhiệm vụ theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ. 
Điều 11. Ban Kiểm soát Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 27 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 12. Giám đốc Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 25 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 13. Phụ trách kế toán của Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 26 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 14. Bộ phận chuyên môn giúp việc (nếu có) 
Điều 15. Chi nhánh, văn phòng đại diện 
(Căn cứ quy định tại Điều 29 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP để quy định cụ thể) 

 
Chương IV. 
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VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP, TIẾP NHẬN TÀI TRỢ, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU 
KIỆN HỖ TRỢ 

Điều 16. Vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ 
1. Quỹ được vận động quyên góp, vận động tài trợ trong nước và nước ngoài nhằm 
thực hiện mục đích hoạt động theo quy định của Điều lệ Quỹ và theo quy định của 
pháp luật. 
2. Các khoản vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước 
cho Quỹ phải được nộp ngay vào Quỹ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, 
đồng thời công khai thông tin qua trang thông tin điện tử của tổ chức (nếu có) để công 
chúng và các nhà tài trợ có điều kiện kiểm tra, giám sát. 
3. Việc tổ chức vận động đóng góp hỗ trợ khắc phục khó khăn chỉ thực hiện khi xảy ra 
thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng làm thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân 
dân. Hội đồng quản lý Quỹ quyết định tổ chức vận động đóng góp và thực hiện hỗ trợ 
theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
4. Đối với khoản tài trợ, quyên góp, ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt, thiên tai, cứu trợ 
khẩn cấp thực hiện chi đầy đủ 100% ngay sau khi nhận được tiền và tài sản. Đối với 
những khoản tài trợ có mục đích, mục tiêu phải thực hiện đúng theo yêu cầu của nhà 
tài trợ. 
Điều 17. Nguyên tắc vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ 
Việc vận động tài trợ, vận động quyên góp tiền, hiện vật, công sức của cá nhân, tổ 
chức phải trên cơ sở tự nguyện với lòng hảo tâm, Quỹ không tự đặt ra mức huy động 
đóng góp tối thiểu để buộc cá nhân, tổ chức thực hiện. 
Việc quyên góp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền, hiện vật từ cá nhân, tổ chức đóng 
góp cho Quỹ phải công khai, minh bạch và phải chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát 
theo quy định của pháp luật. 
3. Nội dung vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ phải công khai, minh bạch, bao 
gồm: Mục đích vận động quyên góp, tài trợ; kết quả vận động quyên góp, tài trợ; việc 
sử dụng, kết quả sử dụng và báo cáo quyết toán. 
4. Hình thức công khai bao gồm: 
a) Niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận quyên góp, tài trợ và nơi nhận cứu trợ, trợ 
giúp; 
b) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; 
c) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của 
pháp luật. 
Điều 18. Đối tượng, điều kiện nhận hỗ trợ, tài trợ...  

 
Chương V. 

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN, TÀI CHÍNH 
Điều 19. Nguồn thu 
(Căn cứ quy định tại Điều 32 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 20. Sử dụng Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 33 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 21. Nội dung chi cho hoạt động quản lý Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 34 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 22. Quản lý tài chính, tài sản của Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 35 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 23. Xử lý tài sản của Quỹ khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, tạm đình chỉ và 
giải thể 
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(Căn cứ quy định tại Điều 39 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
 

Chương VI. 
HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, ĐỔI TÊN VÀ GIẢI THỂ QUỸ 

Điều 24. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên Quỹ 
1. Việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên Quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 36 
Nghị định số 30/2012/NĐ-CP. 
2. Hội đồng quản lý quỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định hợp nhất, sáp 
nhập, chia, tách, đổi tên Quỹ theo quy định của pháp luật. 
Điều 25. Giải thể quỹ 
1. Việc giải thể Quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 30/2012/NĐ-
CP. 
2. Hội đồng quản lý quỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định giải thể Quỹ theo 
quy định của pháp luật. 
 

Chương VII. 
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Điều 26. Khen thưởng 
1. Tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Quỹ sẽ được Hội đồng quản 
lý Quỹ khen thưởng hoặc được Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền, trình tự xét khen 
thưởng trong nội bộ Quỹ. 
Điều 27. Kỷ luật 
1. Tổ chức thuộc Quỹ, những người làm việc tại Quỹ vi phạm quy định của Điều lệ 
này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm 
hình sự. Nếu gây thiệt hại vật chất phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền trình tự xem xét, 
quyết định kỷ luật trong nội bộ Quỹ. 

 
Chương VIII. 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
Điều 28. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ 
Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ phải được ... thành viên Hội đồng quản lý Quỹ 
thông qua. 
Điều 29. Hiệu lực thi hành 
1. Điều lệ Quỹ có ...(2)… Chương, ... Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được 
…(7)... công nhận. 
2. Căn cứ các quy định pháp luật về quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Điều lệ Quỹ đã được 
công nhận, Hội đồng quản lý Quỹ ...(2)... có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực 
hiện Điều lệ này./. 
  
  QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA 

NGƯỜI KÝ 
(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 
Ghi chú: 
(*) Căn cứ điều kiện cụ thể quỹ có thể bổ sung thêm số điều phù hợp quy định của pháp luật; 
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(1) Tên cơ quan ban hành quyết định; 
(2) Tên gọi của quỹ; 
(3) Quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoặc quỹ xã hội - từ thiện; 
(4) Mục đích cụ thể của quỹ trên cơ sở quy định tại Điều 2 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP và 
quy định của pháp luật có liên quan; 
(5) Hình thức tạo vốn của quỹ như: Vận động quyên góp, vận động tài trợ của các cá nhân, tổ 
chức trong và ngoài nước...theo quy định của pháp luật; 
(6) Các hoạt động hướng đến các đối tượng chính của quỹ; 
(7) Cơ quan có thẩm quyền công nhận điều lệ quỹ; 
(8) Cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực hoạt động chính của quỹ; 
(9) Toàn quốc hoặc liên tỉnh, trong tỉnh, huyện, xã; 
(10) Ghi rõ thông tin về sáng lập viên: Trường hợp sáng lập viên là cá nhân: Họ và tên; ngày, 
tháng, năm sinh; quốc tịch; số và nơi cấp CMTND hoặc hộ chiếu; địa chỉ thường trú. Trường 
hợp sáng lập viên là tổ chức: Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, giấy phép hoặc quyết định 
thành lập và hoạt động; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có). 

 

 



 223 

2. Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành 
viên Hội đồng quản lý quỹ 

* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Sau khi hoàn tất các thủ tục công bố về việc thành lập quỹ và 

chuyển quyền sở hữu tài sản đóng góp thành lập quỹ, Hội đồng quản lý quỹ nộp 
hồ sơ đề nghị công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên 
Hội đồng quản lý quỹ tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc 
UBND cấp huyện. 

- Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả. 
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ 
gửi qua đường bưu điện).  

+ Chuyển hồ sơ về phòng Nội vụ. 
- Bước 3. 
 + Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ 

quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có), 
trình UBND cấp huyện. 

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành văn bản công nhận hoặc không 
công nhận (nêu rõ lý do không công nhận) quỹ đủ điều kiện hoạt động và công 
nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ.  

- Bước 4: UBND cấp huyện chuyển kết quả về phòng Nội vụ (qua Bộ phận 
một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện) để trả kết quả cho 
tổ chức, cá nhân. 

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 
(thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc 
trong tuần. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Tài liệu chứng minh hoàn tất các thủ tục công bố về việc thành lập quỹ 

vad chuyển quyền sở hữu tài sản đóng góp thành lập quỹ; 
+ Danh sách, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư 

pháp của các thành viên Hội đồng quản lý quỹ, nếu thuộc diện quản lý của cơ 
quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm 
quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ trước khi bầu Hội đồng quản lý 
quỹ. Trường hợp thành viên Hội đồng quản lý quỹ là người nước ngoài phải 
cung cấp lý lịch xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đó mang 
quốc tịch; 

+ Văn bản liên quan đến việc bầu thành viên và các chức danh Hội đồng 
quản lý quỹ. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
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* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 
theo quy định. 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã 
(trừ trường hợp quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, 
hoạt động trong phạm vi huyện, xã). 

* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt 

động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ. 
* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
Quỹ được hoạt động khi đủ các điều kiện sau: 
- Có giấy phép thành lập và công nhận điều lệ do cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền cấp. 
- Đã công bố về việc thành lập quỹ. 
- Có văn bản xác nhận của ngân hàng nơi quỹ đăng ký mở tài khoản về số 

tiền mà sáng lập viên đóng góp để thành lập quỹ đã có đủ trong tài khoản của 
quỹ. Đối với tài sản khác, đã thực hiện việc chuyển quyền sở hữu tài sản theo 
quy định. 

- Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận quỹ đủ điều 
kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 
- Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 
2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

 
3. Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Trong quá trình hoạt động nếu có sự thay đổi, bổ sung thành viên 

Hội đồng quản lý quỹ, quỹ nộp hồ sơ đề nghị công nhận thành viên Hội đồng quản 
lý quỹ tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện. 

- Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả. 
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ 
gửi qua đường bưu điện).  
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+ Chuyển hồ sơ về phòng Nội vụ. 
- Bước 3. 
 + Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ 

quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có), 
trình UBND cấp huyện. 

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành văn bản công nhận hoặc không 
công nhận (nêu rõ lý do không công nhận) quỹ đủ điều kiện hoạt động và công 
nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ.  

- Bước 4: UBND cấp huyện chuyển kết quả về phòng Nội vụ (qua Bộ phận 
một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện) để trả kết quả cho 
tổ chức, cá nhân. 

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 
(thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc 
trong tuần. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Văn bản nêu rõ lý do thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ, 

kèm theo danh sách, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch 
tư pháp của thành viên Hội đồng quản lý quỹ được bổ sung, nếu thuộc diện quản 
lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan 
có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ trước khi bầu Hội đồng 
quản lý quỹ. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã 

(trừ trường hợp quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, 
hoạt động trong phạm vi huyện, xã). 

* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định công nhận thành viên Hội đồng 

quản lý quỹ. 
* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 
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- Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ 
quy định chi tiết thi hành Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 
2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

 
4. Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, 

bổ sung) quỹ 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Trong quá trình hoạt động nếu có sự sửa đổi, bổ sung điều lệ quỹ, 

Hội đồng quản lý quỹ nộp hồ sơ đề nghị thay đổi giấy phép thành lập và công 
nhận điều lệ quỹ tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND 
cấp huyện. 

- Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả. 
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ 
gửi qua đường bưu điện).  

+ Chuyển hồ sơ về phòng Nội vụ. 
- Bước 3. 
+ Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ 

quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có), 
trình UBND cấp huyện. 

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành văn bản cho phép hoặc không cho 
phép (nêu rõ lý do không cho phép) thay đổi giấy phép thành lập và công nhận 
điều lệ quỹ.  

- Bước 4: UBND cấp huyện chuyển kết quả về phòng Nội vụ (qua Bộ phận 
một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện) để trả kết quả cho 
tổ chức, cá nhân.  

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 
(thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc 
trong tuần. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị thay đổi giấy phép và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) 

quỹ (theo mẫu); 
+ Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ nêu rõ lý do về việc xin thay đổi 

giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ; 
+ Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 
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* Đối tượng thực hiện TTHC: Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã 
(trừ trường hợp quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, 
hoạt động trong phạm vi huyện, xã). 

* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ 

sung) quỹ 
* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị thay đổi giấy phép thành lập 

và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ (theo Mẫu 5, Phụ lục 1, Thông tư 
02/2013/TT-BNV). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 
- Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 
2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 
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Mẫu 5 - Đơn đề nghị thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa 
đổi, bổ sung) quỹ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Thay đổi Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung)  
Quỹ...(1)... 

 
Kính gửi: …(2)… 

 
Theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ 
về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có 
liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ ...(1)… đề nghị ...(2)... xem xét, quyết định việc 
thay đổi Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Quỹ 
như sau: 
1. Một số thông tin cơ bản về Quỹ.......................................................................  
2. Lý do đề nghị thay đổi ...................................................................................... 
3. Những nội dung thay đổi .................................................................................  
4. Hồ sơ gửi kèm theo đơn này, gồm: 
……………………………… (3) ………………………………………………… 
5. Các tài liệu có liên quan (nếu có) 
Thông tin khi cần liên hệ: 
Họ và tên: ...............................................................................................................  
Địa chỉ liên lạc: .......................................................................................................  
Số điện thoại: .......................................................................................................... 
  
  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- ……….; 
- Lưu: ….. 

…(4)…, ngày … tháng … năm 20… 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ 

(Chức vụ, chữ ký, dấu) 
Họ và tên 

 
Ghi chú: 
(1) Tên quỹ theo quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ; 
(2) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ; 
(3) Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP; 
(4) Địa danh. 
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5. Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Khi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ bị mất, rách, 

nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, quỹ nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy 
phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành 
chính công thuộc UBND cấp huyện. 

- Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả. 
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ 
gửi qua đường bưu điện).  

+ Chuyển hồ sơ về phòng Nội vụ. 
- Bước 3. 
+ Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, trình UBND cấp huyện. 
+ UBND cấp huyện ban hành văn bản cho phép hoặc không cho phép (nêu 

rõ lý do không cho phép) cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, 
trong đó ghi rõ số lần cấp lại và số giấy phép thành lập đã cấp trước đây.  

- Bước 4: UBND cấp huyện chuyển kết quả về phòng Nội vụ (qua Bộ phận 
một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện) để trả kết quả cho 
tổ chức, cá nhân.  

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 
(thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc 
trong tuần. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều quỹ (theo mẫu). 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã 

(trừ trường hợp quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, 
hoạt động trong phạm vi huyện, xã). 

* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ. 
* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập và 

công nhận điều lệ quỹ (theo Mẫu 6, Phụ lục 1, Thông tư 02/2013/TT-BNV). 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
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* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 
- Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 
2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 
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Mẫu 6 - Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp lại Giấy phép thành lập và  công nhận điều lệ 
Quỹ …(1)… 

 
Kính gửi: …(2)… 

 

Theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ 
về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có 
liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ ...(1)... đề nghị ...(2)... xem xét, quyết định cấp 
lại Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ của Quỹ như sau: 
1. Một số thông tin cơ bản về Quỹ ......................................................................  
2. Lý do xin cấp lại ................................................................................................  
3. Hồ sơ gửi kèm theo đơn này, gồm: 
………………………. (3) ………………………………………………………... 
4. Các tài liệu có liên quan (nếu có) 
Thông tin khi cần liên hệ: 
Họ và tên: ............................................................................................................... 
Địa chỉ liên lạc: ....................................................................................................... 
Số điện thoại: .......................................................................................................... 
  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- ……….; 
- Lưu: ….. 

…(4)…, ngày … tháng … năm 20… 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ 

(Chức vụ, chữ ký, dấu) 
Họ và tên 

 
Ghi chú: 
(1) Tên quỹ theo quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ; 
(2) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ; 
(3) Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP; 
(4) Địa danh. 
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6. Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Trong thời hạn quỹ bị tạm đình chỉ hoạt động theo quyết định của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu quỹ khắc phục được sai phạm, Hội đồng 
quản lý quỹ nộp hồ sơ đề nghị được hoạt động trở lại tại Bộ phận một cửa/Trung 
tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện. 

- Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả. 
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ 
gửi qua đường bưu điện).  

+ Chuyển hồ sơ về phòng Nội vụ. 
- Bước 3. 
 + Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, trình UBND cấp huyện. 
+ Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành văn bản cho phép hoặc không cho 

phép (nêu rõ lý do không cho phép) quỹ hoạt động trở lại.  
- Bước 4: UBND cấp huyện chuyển kết quả về phòng Nội vụ (qua Bộ phận 

một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện) để trả kết quả cho 
tổ chức, cá nhân.  

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 
(thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc 
trong tuần. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị cho quỹ hoạt động trở lại (theo mẫu); 
+ Báo cáo của Hội đồng quản lý quỹ và các tài liệu chứng minh quỹ đã 

khắc phục sai phạm. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 
 * Đối tượng thực hiện TTHC: Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã 

(trừ trường hợp quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, 
hoạt động trong phạm vi huyện, xã). 

* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định  
* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cho quỹ hoạt động trở lại (theo 

Mẫu 14, Phụ lục 1, Thông tư 02/2013/TT-BNV). 
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* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 
- Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 
2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 
 



 234 

Mẫu 14 - Đơn đề nghị cho quỹ hoạt động trở lại 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cho Quỹ …(1)… hoạt động trở lại 
 

Kính gửi: …(2)… 
 

Ngày ... tháng ... năm …, …(2)… đã có Quyết định số ... ngày... về việc tạm đình 
chỉ hoạt động....tháng đối với Quỹ...(1)... Đến nay, Quỹ đã khắc phục được các 
sai phạm dẫn đến Quỹ bị tạm đình chỉ hoạt động. Căn cứ Nghị định số 
30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ 
xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội đồng quản lý 
Quỹ xin báo cáo như sau: 
1. Tóm tắt nội dung sai phạm và kết quả khắc phục các sai phạm của Quỹ  
.................................................................................................................................  
2. Hồ sơ gửi kèm theo đơn này gồm:………………………………………… 
(3)....................................................................  
3. Các tài liệu kèm theo (nếu có) 
Thông tin khi cần liên hệ: 
Họ và tên: ...............................................................................................................  
Địa chỉ liên lạc: .......................................................................................................  
Số điện thoại: ..........................................................................................................  
Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị ...(2)... xem xét, quyết định cho phép Quỹ ...(1)… 
được hoạt động trở lại./. 
  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- ……….; 
- Lưu: ….. 

…(4)…, ngày … tháng … năm 20… 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ 

(Chức vụ, chữ ký) 
Họ và tên 

 
Ghi chú: 
(1) Tên quỹ đề nghị; 
(2) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ; 
(3) Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Khoản 3 Điều 37 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP; 
(4) Địa danh. 
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7. Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Quỹ nộp hồ sơ đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ tại Bộ 

phận một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện. 
- Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả. 
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ 
gửi qua đường bưu điện).  

+ Chuyển hồ sơ về phòng Nội vụ. 
- Bước 3. 
 + Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, trình UBND cấp huyện. 
+ Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành văn bản cho phép hoặc không cho 

phép (nêu rõ lý do không cho phép) hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ.  
- Bước 4: UBND cấp huyện chuyển kết quả về phòng Nội vụ (qua Bộ phận 

một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện) để trả kết quả cho 
tổ chức, cá nhân.  

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 
(thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc 
trong tuần. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ, trong đó nêu rõ lý do và 

tên gọi mới của quỹ (theo mẫu); 
+ Dự thảo điều lệ quỹ; 
+ Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc hợp nhất, sáp nhập, chia, 

tách quỹ; ý kiến đồng ý bằng văn bản của sáng lập viên hoặc người đại diện hợp 
pháp của sáng lập viên (nếu có); 

+ Dự kiến nhân sự Hội đồng quản lý quỹ; 
+ Phương án giải quyết tài sản, tài chính, lao động khi hợp nhất, sáp nhập, 

chia, tách quỹ. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã 

(trừ trường hợp quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, 
hoạt động trong phạm vi huyện, xã). 

* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ 
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* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định cho phép hợp nhất, sáp nhập, 
chia, tách quỹ. 

* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
- Đơn đề nghị tách quỹ (Mẫu 10, Phụ lục 1, Thông tư 02/2013/TT-BNV); 
- Đơn đề nghị chia quỹ (Mẫu 11, Phụ lục 1, Thông tư 02/2013/TT-BNV); 
- Đơn đề nghị hợp nhất quỹ (Mẫu 12, Phụ lục 1, Thông tư 02/2013/TT-BNV); 
- Đơn đề nghị sáp nhập quỹ (Mẫu 13, Phụ lục 1, Thông tư 02/2013/TT-BNV). 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không  
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 
- Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 
2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 
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Mẫu 10 - Đơn đề nghị tách quỹ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Tách Quỹ …(1)… thành Quỹ …(1)… và Quỹ …(2)… 
 

Kính gửi: …(3)…. 
 

Theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ 
về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có 
liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ …(1)... đã có Nghị quyết về việc tách Quỹ 
…(1)… thành Quỹ …(1)… và Quỹ …(2)… 
1. Một số thông tin cơ bản về Quỹ ......................................................................  
2. Lý do tách Quỹ .................................................................................................. 
3. Hồ sơ gửi kèm theo đơn này, gồm: 
……………………………………………. (4)…………………………………… 
4. Các tài liệu có liên quan (nếu có) 
Thông tin khi cần liên hệ: 
Họ và tên: ...............................................................................................................  
Địa chỉ liên lạc: .......................................................................................................  
Số điện thoại: ..........................................................................................................  
Hội đồng quản lý Quỹ …(1)… đề nghị …(3)… xem xét, quyết định cho phép tách 
Quỹ …(1)… thành Quỹ …(1)… và Quỹ …(2)… và công nhận Điều lệ sửa đổi, bổ 
sung của Quỹ …(1)… và Điều lệ của Quỹ …(2)…/ 
  
  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- ……….; 
- Lưu: ….. 

…(5)…, ngày … tháng … năm 20… 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ 

(Chức vụ, chữ ký, dấu) 
Họ và tên 

 
Ghi chú: 
(1) Tên quỹ đề nghị; 
(2) Tên của quỹ được tách mới; 
(3) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ; 
(4) Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP; 
(5) Địa danh. 
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Mẫu 11 - Đơn đề nghị chia quỹ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Chia Quỹ …(1)… thành Quỹ ...(2)... và Quỹ …(3)… 
 

Kính gửi: …(4)… 
 

Theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ 
về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có 
liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ …(1)... đã có Nghị quyết về việc chia Quỹ 
…(1)… thành Quỹ …(2)… và Quỹ ...(3)... 
1. Một số thông tin cơ bản về Quỹ....................................................................... 
2. Lý do chia Quỹ................................................................................................... 
3. Hồ sơ gửi kèm theo Đơn này, gồm: 
………………………………………… (5) ……………………………………… 
4. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có) 
Thông tin khi cần liên hệ: 
Họ và tên:................................................................................................................  
Địa chỉ liên lạc:........................................................................................................ 
Số điện thoại:...........................................................................................................  
Hội đồng quản lý Quỹ …(1)… đề nghị …(4)… xem xét, quyết định cho phép chia 
Quỹ …(1)… thành Quỹ …(2)… và Quỹ …(3)… và công nhận Điều lệ của Quỹ 
…(2)... và Quỹ …(3)…/. 
  
  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- ……….; 
- Lưu: ….. 

…(6)…, ngày … tháng … năm 20… 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ 

…(1)… 
(Chức vụ, chữ ký, dấu) 

Họ và tên 
 
Ghi chú: 
(1) Tên quỹ đề nghị; 
(2)(3) Tên quỹ mới sau khi chia; 
(4) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ; 
(5) Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP; 
(6) Địa danh. 
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 Mẫu 12 - Đơn đề nghị hợp nhất quỹ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Hợp nhất Quỹ …(1)… và Quỹ …(2)… 
thành Quỹ …(3)… 

 
Kính gửi: ...(4)… 

 
Theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ 
về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có 
liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ …(1)… và Quỹ …(2)… đã có Nghị quyết về 
việc hợp nhất hai quỹ thành Quỹ ...(3)... 
1. Một số thông tin cơ bản về các Quỹ hợp nhất ............................................... 
2. Lý do hợp nhất Quỹ..........................................................................................  
3. Hồ sơ gửi kèm theo Đơn này, gồm: 
………………………………………… (5) ……………………………………… 
4. Các tài liệu có liên quan (nếu có). 
Thông tin khi cần liên hệ: 
Họ và tên: ...............................................................................................................  
Địa chỉ liên lạc: ....................................................................................................... 
Số điện thoại: .......................................................................................................... 
Chúng tôi xin đề nghị …(4)… xem xét, quyết định cho phép hợp nhất Quỹ 
…(1)… và Quỹ …(2)… thành Quỹ …(3)… và công nhận Điều lệ của Quỹ …(3)…/. 
  
  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- ……….; 
- Lưu: ….. 

 
TM. HĐQL QUỸ …(1)… 

(Chức vụ, chữ ký, dấu) 
Họ và tên 

…(6)…, ngày … tháng … năm 20… 
TM. HĐQL QUỸ…(2)… 

(Chức vụ, chữ ký, dấu) 
Họ và tên 

 
Ghi chú: 
(1)(2) Các quỹ đề nghị hợp nhất; 
(3) Tên quỹ mới sau khi hợp nhất; 
(4) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ; 
(5) Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP; 
(5) Địa danh. 
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Mẫu 13 - Đơn đề nghị sáp nhập quỹ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Sáp nhập Quỹ ...(1)... vào Quỹ ...(2)... 
 

Kính gửi: …(3)... 
 

Theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ 
về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có 
liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ …(1)… và Hội đồng quản lý Quỹ …(2)… đã có 
Nghị quyết về việc sáp nhập Quỹ …(1)… vào Quỹ ...(3)... Hội đồng quản lý Quỹ 
...(2)... xin báo cáo như sau: 
1. Một số thông tin cơ bản về các Quỹ 
a) Quỹ bị sáp nhập ..................................................................................................  
b) Quỹ được sáp nhập..............................................................................................  
2. Lý do sáp nhập ..................................................................................................  
3. Hồ sơ gửi kèm theo đơn này, gồm: 
………………………………………… (4) ……………………………………… 
4. Các tài liệu có liên quan (nếu có) 
Thông tin khi cần liên hệ: 
Họ và tên: ...............................................................................................................  
Địa chỉ liên lạc: .......................................................................................................  
Số điện thoại: ..........................................................................................................  
Chúng tôi xin đề nghị …(3)… xem xét, quyết định cho phép sáp nhập Quỹ 
…(1)… vào Quỹ ...(2)... và công nhận Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Quỹ ...(2)... sau 
khi sáp nhập./. 
  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- ……….; 
- Lưu: ….. 

 
TM. HĐQL QUỸ …(1)… 

(Chức vụ, chữ ký, dấu) 
Họ và tên 

…(5)…, ngày … tháng … năm 20… 
TM. HĐQL QUỸ…(2)… 

(Chức vụ, chữ ký, dấu) 
Họ và tên 

 
Ghi chú: 
(1) Quỹ bị sáp nhập; 
(2) Quỹ được sáp nhập; 
(3) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ; 
(4) Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP; 
(5) Địa danh. 
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8. Thủ tục đổi tên quỹ 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Hội đồng quản lý quỹ nộp hồ sơ đề nghị đổi tên quỹ tại Bộ phận 

một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện. 
- Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả. 
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ 
gửi qua đường bưu điện).  

+ Chuyển hồ sơ về phòng Nội vụ. 
- Bước 3. 
+ Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, trình UBND cấp huyện. 
+ Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành văn bản cấp lại hoặc không cấp lại 

(nêu rõ lý do không cấp lại) giấy phép về việc đổi tên quỹ.  
- Bước 4: UBND cấp huyện chuyển kết quả về phòng Nội vụ (qua Bộ phận 

một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện) để trả kết quả cho 
tổ chức, cá nhân.  

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 
(thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc 
trong tuần. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị đổi tên quỹ (theo mẫu); 
+ Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc đổi tên quỹ; 
+ Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung; 
+ Ý kiến đồng ý bằng văn bản của sáng lập viên hoặc người đại diện hợp 

pháp của sáng lập viên (nếu có). 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã 

(trừ trường hợp quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, 
hoạt động trong phạm vi huyện, xã). 

* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định cho phép đổi tên và công nhận 

điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của quỹ. 
* Lệ phí: Không. 
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* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi tên quỹ (theo Mẫu 9, Phụ 
lục 1, Thông tư 02/2013/TT-BNV). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 
- Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 
2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 
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Mẫu 9 - Đơn đề nghị đổi tên quỹ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Đổi tên Quỹ …(1)… thành Quỹ …(2)… 

 
Kính gửi: …(3)… 

 
Theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ 
về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có 
liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ ...(1)... đã có Nghị quyết về việc đổi tên 
Quỹ...(1)... thành Quỹ ...(2)... 
1. Một số thông tin cơ bản về Quỹ ...................................................................... 
2. Lý do đổi tên.......................................................................................................  
3. Hồ sơ gửi kèm theo đơn này, gồm: 
……………………………………… (4) ………………………………………… 
4. Các tài liệu có liên quan (nếu có) 
Thông tin khi cần liên hệ: 
Họ và tên: ...............................................................................................................  
Địa chỉ liên lạc: .......................................................................................................  
Số điện thoại: ..........................................................................................................  
Hội đồng quản lý Quỹ …(1)… đề nghị …(3)… xem xét, quyết định cho phép đổi 
tên Quỹ …(1)… thành Quỹ …(2)… và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ 
…(2)…/. 
  
  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- ……….; 
- Lưu: ….. 

…(5)…, ngày … tháng … năm 20… 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ 

(Chức vụ, chữ ký, dấu) 
Họ và tên 

 
Ghi chú: 
(1) Tên quỹ đề nghị; 
(2) Tên quỹ sau khi đổi; 
(3) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ; 
(4) Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP; 
(5) Địa danh. 
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9. Thủ tục giải thể quỹ 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Hội đồng quản lý quỹ nộp hồ sơ đề nghị giải thể quỹ tại Bộ phận 

một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện. 
- Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả. 
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ 
gửi qua đường bưu điện).  

+ Chuyển hồ sơ về phòng Nội vụ. 
- Bước 3. 
+ Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, trình UBND cấp huyện. 
+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong 

thông báo thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính của quỹ khi quỹ tự giải thể 
mà không có đơn khiếu nại, UBND cấp huyện xem xét, quyết định giải thể và 
thu hồi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ . 

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 
(thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc 
trong tuần. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị giải thể quỹ (theo mẫu); 
+ Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về tự giải thể, trong đó nêu rõ lý do 

giải thể quỹ; 
+ Bản kiểm kê tài sản, tài chính của quỹ có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng 

quản lý quỹ, Trưởng Ban kiểm tra, Giám đố và phụ trách kế toán; 
+ Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính, lao động và thời hạn thanh 

toán các khoản nợ; 
+ Thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức và cá nhân có 

liên quan theo quy định của pháp luật và thông báo liên tiếp trên 03 số báo viết 
hoặc báo điện tử ở địa phương; 

+ Các tài liệu chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài sản, tài chính củ quỹ. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã 

(trừ trường hợp quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, 
hoạt động trong phạm vi huyện, xã). 

* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 



 245 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định giải thể quỹ. 
* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị giải thể quỹ (theo Mẫu 8, Phụ 

lục 1, Thông tư 02/2013/TT-BNV). 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 
- Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 
2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 
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Mẫu 8 - Đơn đề nghị giải thể quỹ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Giải thể Quỹ...(1)... 
 

Kính gửi: …(2)… 
 

Theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ 
về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có 
liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ ...(1)... đã có Nghị quyết về việc giải thể Quỹ. 
1. Một số thông tin cơ bản về Quỹ ......................................................................  
2. Lý do Quỹ xin tự giải thể .................................................................................  
3. Hồ sơ gửi kèm theo đơn này, gồm: 
……………………………………………………….(3)…………………………. 
4. Các tài liệu có liên quan (nếu có) 
Thông tin khi cần liên hệ: 
Họ và tên:................................................................................................................  
Địa chỉ liên lạc: .......................................................................................................  
Số điện thoại: ..........................................................................................................  
Hội đồng quản lý Quỹ …(1)… đề nghị …(2)…. xem xét, quyết định giải thể Quỹ 
theo quy định của pháp luật./. 
  
  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- ……….; 
- Lưu: ….. 

…(4)…, ngày … tháng … năm 20… 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ 

(Chức vụ, chữ ký, dấu) 
Họ và tên 

 
Ghi chú: 
(1) Tồn quỹ đề nghị; 
(2) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ; 
(3) Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP; 
(4) Địa danh. 
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TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC 
1. Thủ tục Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập 

nộp hồ sơ thành lập đơn vị sự nghiệp công lập tại Bộ phận một cửa/Trung tâm 
hành chính công thuộc UBND cấp huyện. 

- Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả. 
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ 
gửi qua đường bưu điện).  

+ Chuyển hồ sơ về phòng Nội vụ. 
- Bước 3. 
+ Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan 

và đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu cần), trình UBND cấp huyện. 
+  UBND cấp huyện ban hành văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận 

(nêu rõ lý do không chấp thuận) việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.  
- Bước 4: UBND cấp huyện chuyển kết quả về phòng Nội vụ (qua Bộ phận 

một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện) để trả kết quả cho 
tổ chức, cá nhân.  

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 
(thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc 
trong tuần. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đề án thành lập tổ chức; 
+ Tờ trình về Đề án thành lập tổ chức, dự thảo QĐ thành lập tổ chức, dự 

thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của tổ chức sự nghiệp nhà nước; 
+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập tổ chức; 
+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và 

báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền quyết định 
thành lập tổ chức. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ 
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* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.  
* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ Quy định 

việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 
 
2. Thủ tục Tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập 

nộp hồ sơ thành lập đơn vị sự nghiệp công lập tại tại Bộ phận một cửa/Trung 
tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện. 

- Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả. 
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ 
gửi qua đường bưu điện).  

+ Chuyển hồ sơ về phòng Nội vụ. 
- Bước 3. 
+ Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan 

và đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu cần), trình UBND cấp huyện. 
+ UBND cấp huyện ban hành văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận (nêu 

rõ lý do không chấp thuận) việc tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.  
- Bước 4: UBND cấp huyện chuyển kết quả về phòng Nội vụ (qua Bộ phận 

một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện) để trả kết quả cho 
tổ chức, cá nhân.  

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 
(thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc 
trong tuần. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm:  
1. Tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập: 
+ Đề án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập; 
+ Tờ trình đề án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập; 
+ Dự thảo quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập; 
+ Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa 

vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có 
liên quan (nếu có). 

2. Giải thể đơn vị sự nghiệp công lập: 
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+ Đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 
+ Tờ trình đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 
+ Dự thảo quyết định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 
+ Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa 

vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có 
liên quan (nếu có).   

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định tổ chức lại hoặc giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập.  
* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ Quy định 

việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 
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V- LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH 
1. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh  
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính 

công (cấp huyện) để được hướng dẫn làm hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai   
- Bước 2: Tổ chức, cá nhân sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp hồ sơ thì nộp tại 

bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện). 
- Bước 3: Cán bộ tại Bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp 

huyện) kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ) thì  viết giấy tiếp nhận hồ sơ 
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ 

đến bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện) để nhận kết quả. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung 

tâm  hành chính công (cấp huyện). 
* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (theo mẫu); 
+ Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh theo mẫu (theo mẫu); 
Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo  bản 

sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.  
Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo bản sao hợp 

lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 
 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch 
 - Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
 * Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận 
 * Lệ phí: 100.000 đ/lần cấp.  
 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (theo mẫu tại Phụ lục 
III-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013); 

- Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh theo mẫu (theo 
mẫu tại Phụ lục III-2 ban hành kèm theo Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 
21/01/2013). 
 * Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
 * Căn cứ pháp lý của TTHC: 
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- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp. 
- Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư hướng dẫn về đăng kí doanh nghiệp  
- Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản ký và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh nghiệp, 
đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.  
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Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh 
(Phụ lục III-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT  

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
……, ngày ……tháng …… năm …… 

 
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH 

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện) 
 

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): .............................................. Giới tính: ….  
Sinh ngày: .............../ ..... /....... Dân tộc: .......................Quốc tịch: ....................  
Chứng minh nhân dân số: ....................................................................................  
Ngày cấp: ................/ ..... /....... Nơi cấp: .............................................................  
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ...................................  
Số giấy chứng thực cá nhân: ................................................................................  
Ngày cấp: ................/ ..... /........ Ngày hết hạn: ......../ ....../ ........ Nơi cấp: .........  
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .........................................................................  
Xã/Phường/Thị trấn: ............................................................................................  
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .........................................................  
Tỉnh/Thành phố: ..................................................................................................  
Chỗ ở hiện tại: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .........................................................................  
Xã/Phường/Thị trấn: ............................................................................................  
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .........................................................  
Tỉnh/Thành phố: ..................................................................................................  
Điện thoại: ............................................................. Fax: .....................................  
Email: .................................................................... Website: ..............................  
Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau: 

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ...........................................  
2. Địa điểm kinh doanh: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ...............................................................  
Xã/Phường/Thị trấn: ..................................................................................  
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................................  
Tỉnh/Thành phố: ........................................................................................  
Điện thoại: ................................................... Fax: .....................................  
Email: .......................................................... Website: ..............................  
3. Ngành, nghề kinh doanh: ....................................................................  
4. Vốn kinh doanh:  
Tổng số (bằng số; VNĐ): ...........................................................................  
Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một 

nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm 
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Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết: 
- Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời 

là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành 
viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các 
thành viên hợp danh còn lại); 

- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của 
tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung 
thực của nội dung đăng ký trên. 

 
Các giấy tờ gửi kèm: 
-………………….. 
-………………….. 
-………………….. 

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH 
(Ký và ghi họ tên) 
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Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh theo mẫu 
(Theo mẫu tại Phụ lục III-2 ban hành kèm theo Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

 
DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN GÓP VỐN THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH 

Vốn góp STT Họ tên Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Chỗ ở 
hiện tại 

Nơi đăng ký 
hộ khẩu 

thường trú 

Số, ngày, cơ 
quan cấp 

chứng minh 
nhân dân 
hoặc Hộ 

chiếu 

Giá trị phần 
vốn góp 1 
(bằng số; 

VNĐ) 

Tỷ lệ 
(%) 

Loại tài 
sản, số 

lượng, giá 
trị tài sản 
góp vốn2 

Thời 
điểm 
góp 
vốn 

Chữ 
ký 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
              

……, ngày……tháng…..năm…… 
ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH 

(Ký và ghi họ tên) 
 

                                                
1 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng cá nhân. 
2 Loại tài sản góp vốn bao gồm: 
- Tiền Việt Nam 
- Ngoại tệ tự do chuyển đổi 
- Vàng 
- Giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật 
- Tài sản khác 
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2. Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh  
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính 

công (cấp huyện) để được hướng dẫn làm hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai   
- Bước 2: Tổ chức, cá nhân sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp hồ sơ thì nộp tại 

bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện). 
- Bước 3: Cán bộ tại Bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp 

huyện) kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ) thì  viết giấy tiếp nhận hồ sơ 
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận 

hồ sơ đến bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện) để nhận 
kết quả. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung 
tâm  hành chính công (cấp huyện). 

* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh 

(theo mẫu); 
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Tài chính - Kế hoạch 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận 
* Lệ phí: 100.000 đ/lần cấp. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh 

doanh của hộ kinh doanh (thực hiện theo quy định tại Phụ lục III-3 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; 
- Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư hướng dẫn về đăng kí doanh nghiệp; 
- Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản ký và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh 
nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.  
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Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh 
(Thực hiện theo quy định tại Phụ lục III-3 ban hành kèm theo Thông tư 

01/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 
 

TÊN HỘ KINH DOANH 
 

Số: ………….. 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO 
Về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện) 
 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): .................................................  
Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: ............................................  
Do: ..................................................... Cấp ngày: ....../ ....../ .....................  
Địa điểm kinh doanh: ................................................................................  
Điện thoại: ................................................... Fax: .....................................  
Email: .......................................................... Website: ..............................  

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh như sau: 
.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................  

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về nội dung của Thông báo này (Trường hợp đăng ký thay đổi 
địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền 
sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới). 

 
 

Các giấy tờ gửi kèm: 
- ………………….. 

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH                                                                           
(Ký, ghi họ tên) 
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3. Thủ tục Tạm ngừng hộ kinh doanh  
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính 

công (cấp huyện) để được hướng dẫn làm hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai   
- Bước 2: Tổ chức, cá nhân sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp hồ sơ thì nộp tại 

bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện). 
- Bước 3: Cán bộ tại Bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp 

huyện) kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ) thì  viết giấy tiếp nhận hồ sơ 
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận 

hồ sơ đến bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện) để nhận 
kết quả. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung 
tâm  hành chính công (cấp huyện). 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Thông báo tạm ngừng hộ kinh doanh (theo mẫu); 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Tài chính - Kế hoạch 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận 
* Lệ phí: 100.000 đ/lần cấp  
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo tạm ngừng hộ kinh doanh 

(thực hiện theo quy định tại Phụ lục III-4 ban hành kèm theo Thông tư 
01/2013/TT-BKHĐT). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; 
- Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư hướng dẫn về đăng kí doanh nghiệp; 
- Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản ký và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh 
nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.  
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Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh 
(Thực hiện theo quy định tại Phụ lục III-4 ban hành kèm theo Thông tư 

01/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 
 

TÊN HỘ KINH DOANH 
-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 
Số: ………….. ………, ngày …… tháng ….. năm ……. 

THÔNG BÁO 
VỀ VIỆC TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA HỘ KINH DOANH 

 

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện) 
 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): .....................................................  
Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: .................................................  
Do: ………………………………………………………… Cấp ngày: …… / 
………../ ........................................................................................................  
Địa điểm kinh doanh: .....................................................................................  
Điện thoại:………………………………………………….. Fax: .................  
Email: ………………………………………………………. Website: .........  

Thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau: 
Thời gian tạm ngừng: .....................................................................................  
Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày ………… tháng …………..năm ..............  
Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày ………… tháng …………..năm .............  
Lý do tạm ngừng: ...........................................................................................  
.......................................................................................................................  
.......................................................................................................................  
Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này. 
 

 ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH 
(Ký, ghi họ tên) 
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4. Thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh  
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính 

công (cấp huyện) để được hướng dẫn làm hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai  
- Bước 2: Tổ chức, cá nhân sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp hồ sơ thì nộp tại 

bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện). 
- Bước 3: Cán bộ tại Bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp 

huyện) kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ) thì  viết giấy tiếp nhận hồ sơ 
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận 

hồ sơ đến bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện) để nhận 
kết quả. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung 
tâm hành chính công (cấp huyện). 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Thông chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (theo mẫu); 
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Tài chính - Kế hoạch 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận 
* Lệ phí: 100.000 đ/lần cấp  
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo tạm ngừng hộ kinh doanh 

(thực hiện theo quy định tại Phụ lục III-5 ban hành kèm theo Thông tư 
01/2013/TT-BKHĐT). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; 
- Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư hướng dẫn về đăng kí doanh nghiệp; 
- Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản ký và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh 
nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.  
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Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh 
(Thực hiện theo quy định tại Phụ lục III-5 ban hành kèm theo Thông tư 

01/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 
 

TÊN HỘ KINH DOANH 
-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 
Số: ………….. ………, ngày …… tháng ….. năm ……. 

 
THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH 
 

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện) 
 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): .....................................................  
Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: .................................................  
Do: ………………………………………………… cấp ngày: …… / ………../
.......................................................................................................................  
Địa điểm kinh doanh: .....................................................................................  
Điện thoại:………………………………………………….. Fax: .................  
Email: ………………………………………………………. Website: .........  
Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh kể từ ngày ……..…/ ………/ …….. 
Hộ kinh doanh cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung 
thực của nội dung Thông báo này. 
 

 
Các giấy tờ gửi kèm: 
- ………………………. 
- ……………………… 
- ……………………… 

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH 
(Ký, ghi họ tên) 
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5. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính 

công (cấp huyện) để được hướng dẫn làm hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai   
- Bước 2: Tổ chức, cá nhân sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp hồ sơ thì nộp tại 

bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện). 
- Bước 3: Cán bộ tại Bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp 

huyện) kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ) thì  viết giấy tiếp nhận hồ sơ 
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận 

hồ sơ đến bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện) để nhận 
kết quả. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung 
tâm Hành chính công (cấp huyện). 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã (theo mẫu);  
+ Điều lệ của hợp tác xã được xây dựng; 
+ Phương án sản xuất kinh doanh (theo mẫu);  
+ Danh sách thành viên (theo mẫu); 
+ Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát 

hoặc kiểm soát viên (theo mẫu); 
+ Nghị quyết của hội nghị thành lập về những nội dung quy định tại 

Khoản 3 Điều 20 Luật Hợp tác xã đã được biểu quyết thông qua. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận 
* Lệ phí: 100.000 đồng/giấy. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
- Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã (Phụ lục I-1, ban hành kèm 

theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014);  
- Phương án sản xuất kinh doanh (Phụ lục I-2, ban hành kèm theo Thông 

tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014);  
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- Danh sách thành viên (Phụ lục I-3, ban hành kèm theo Thông tư 
03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014); 

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát 
hoặc kiểm soát viên (Phụ lục I-4, ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-
BKHĐT ngày 26/5/2014). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012; 
- Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ hướng dẫn 

thi hành Luật Hợp tác xã  2012; 
- Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch Đầu tư 

hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã; 
- Quyết định số 3823/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND Tỉnh 

Quảng Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 
phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký 
kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã 
(Phụ lục I-1, ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

…… ngày….. tháng….. năm…. 
GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Đăng ký thành lập hợp tác xã 
 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 
 
Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):............................................ Giới tính:......... 
Sinh ngày:…/ …/ … Dân tộc:…………… Quốc tịch:.................................... 
Chứng minh nhân dân số:................................................................................... 
Ngày cấp:……/ ……/ …… Nơi cấp:.............................................................. 
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..................................... 
Số giấy chứng thực cá nhân:.................................................................................. 
Ngày cấp:… / …/ … Ngày hết hạn:…… / ……/ …… Nơi cấp:......................... 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:........................................................................ 
Xã/Phường/Thị trấn:................................................................................................ 
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:............................................................ 
Tỉnh/Thành phố:...................................................................................................... 
Chỗ ở hiện tại: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:...................................................................... 
Xã/Phường/Thị trấn:............................................................................................... 
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:............................................................. 
Tỉnh/Thành phố:................................................................................................... 
Điện thoại:…………………………….. Fax: .................................................. 
Email: ………………………………Website:..................................................... 

Đăng ký thành lập hợp tác xã với các nội dung sau: 
1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp) 
Thành lập mới  
Thành lập trên cơ sở được tách hợp tác xã  
Thành lập trên cơ sở chia hợp tác xã  
Thành lập trên cơ sở hợp nhất hợp tác xã  
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi  
2. Tên hợp tác xã: 
Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):................................. 
Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):......................................... 
Tên hợp tác xã viết tắt (nếu có):............................................................. 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:........................................................................... 
Xã/Phường/Thị trấn:............................................................................................... 
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Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:......................................................... 
Tỉnh/Thành phố:.......................................................................................... 
Điện thoại:………………………….. Fax: .......................................................... 
Email: …………………………………Website:................................................. 
4. Tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh (nếu có):........................................... 
5. Tên, địa chỉ, người đại diện văn phòng đại diện (nếu có):............................. 
6. Tên, địa chỉ, người đại diện địa điểm kinh doanh (nếu có): .......................... 
7. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống 
ngành kinh tế của Việt Nam): 
STT Tên ngành Mã ngành 

      
      
8. Vốn điều lệ: 
Tổng số (bằng số; VNĐ):............................................................................... 
Trong đó: 
- Tổng số vốn đã góp:............................................................................................. 
- Vốn góp tối thiểu của một thành viên theo vốn điều lệ:................................ 
- Vốn góp tối đa của một thành viên theo vốn điều lệ:..................................... 
9. Số lượng thành viên: ....................................................................................... 
10. Thông tin về các hợp tác xã bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển 
đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập hợp tác xã trên cơ sở chia, tách, 
hợp nhất, chuyển đổi loại hình hợp tác xã): 
a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ......................................................... 
Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: ............................................... 
b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ......................................................... 
Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: .............................................   
Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và 
trung thực của nội dung giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã trên. 
  
Các giấy tờ gửi kèm: 
- ……………………. 
- ……………………. 
- ……………………. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA  
HỢP TÁC XÃ 

(Ký và ghi họ tên) 

 



 265 

Phương án sản xuất kinh doanh 
(Phụ lục I-2, ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014) 

 
PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ 

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG 
THAM GIA CỦA HỢP TÁC XÃ 
I. Tổng quan về tình hình thị trường 
II. Đánh giá khả năng tham gia thị trường của hợp tác xã 
III. Căn cứ pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của hợp tác xã 
PHẦN II. GIỚI THIỆU VỀ HỢP TÁC XÃ 
I. Giới thiệu tổng thể 
1. Tên hợp tác xã 
2. Địa chỉ trụ sở chính 
3. Vốn điều lệ 
4. Số lượng thành viên 
5. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh 
II. Tổ chức: bộ máy và giới thiệu chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của hợp 
tác xã 
PHẦN III. PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH 
I. Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội phát triển và thách thức của hợp tác xã 
II. Phân tích cạnh tranh 
III. Mục tiêu và chiến lược phát triển của hợp tác xã 
IV. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã 
1. Nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ hoặc việc làm của thành viên 
2. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã căn cứ vào hợp đồng 
dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với 
trường hợp hợp tác xã tạo việc làm) 
3. Xác định các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng hợp đồng dịch vụ 
với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trường hợp 
hợp tác xã tạo việc làm) 
V. Kế hoạch Marketing 
VI. Phương án đầu tư cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác phục 
vụ sản xuất, kinh doanh 
PHẦN IV. PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH 
I. Phương án huy động và sử dụng vốn 
II. Phương án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong 03 năm đầu 
III. Phương án tài chính khác 
PHẦN V. KẾT LUẬN 
 
Các giấy tờ gửi kèm: 
- ……………………. 
- ……………………. 
- ……………………. 
 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký và ghi họ tên) 
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Danh sách thành viên 
(Phụ lục I-3, ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014) 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ 
I. THÀNH VIÊN LÀ CÁ NHÂN 
 

Vốn góp STT Họ và 
tên 

Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giớitính Quốctịch Dân tộc Chỗ ở hiện 
tại 

Nơi đăng 
ký hộ 
khẩu 

thường 
trú 

Số, ngày, 
cơ quan 

cấp chứng 
minh nhân 
dân hoặc 
hộ chiếu 

Giá trị 
phần vốn 

góp1 (bằng 
số; VNĐ) 

Tỷ 
lệ(%) 

Thời 
điểm 

góp vốn 

Chữ ký 
của 

thành 
viên 

Ghi chú 

                            
 
II. THÀNH VIÊN LÀ PHÁP NHÂN 
 

Vốn góp STT Tên pháp 
nhân 

Địa chỉ trụ sở 
chính 

Số Giấy chứng nhận đăng 
ký (hoặc các giấy chứng 

nhận tương đương) 
Giá trị phần vốn 

góp2(bằng số; VND) 
Tỷ lệ (%) 

Thời điểm 
góp vốn 

Chữ ký của người đại 
diện theo pháp luật của 

pháp nhân 

Ghi chú 

                  
  
 

  ……, ngày…. tháng…. năm… 
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA HỢP TÁC XÃ 
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)3 

1 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên. 
2 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên. 
3 Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu. 
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Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên 
(Phụ lục I-4, ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014) 

 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC), BAN KIỂM SOÁT,  

KIỂM SOÁT VIÊN HỢP TÁC XÃ 
 

Vốn góp STT Họ và 
tên 

Ngày,tháng, năm 
sinh 

Giới tính Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Chỗ ở 
hiện tại 

Nơi 
đăng ký 
hộ khẩu 
thường 

trú 

Số, ngày, cơ quan 
cấp chứng minh 

nhân dân hoặc hộ 
chiếu đối với cá 

nhân 

Giá trị phần 
vốn góp1 

(bằng số; 
VNĐ) 

Tỷ 
lệ (%) 

Thờiđiểm  
góp vốn 

Chức 
danh 

Ghi 
chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
A. Danh sách hội đồng quản trị 

1                           
2                           

B. Giám đốc (tổng giám đốc) 
                            
C. Danh sách ban kiểm soát (kiểm soát viên) 

1                           
2                           
  
  ……, ngày…. tháng…. năm… 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)2 
1 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên 
2 Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu. 



6. Thủ tục Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 
doanh trực thuộc Hợp tác xã 

* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính 

công (cấp huyện) để được hướng dẫn làm hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai   
- Bước 2: Tổ chức, cá nhân sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp hồ sơ thì nộp tại 

bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện). 
- Bước 3: Cán bộ tại Bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp 

huyện) kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ) thì  viết giấy tiếp nhận hồ sơ 
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận 

hồ sơ đến bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện) để nhận 
kết quả. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung 
tâm hành chính công cấp huyện. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh (theo mẫu); 
+ Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; 
+ Nghị quyết của đại hội thành viên về việc mở chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểmkinh doanh của hợp tác xã; 
+ Quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc cử người đại 

diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; 
+ Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá 

nhân hợp pháp khác của người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 
kinh doanh; 

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo 
quy định đối với chi nhánh hợp tác xã kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy 
định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận 
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* Lệ phí: 100.000 đồng/lần (theo Quyết định số 3823/2007/QĐ-UBND 
ngày 16/10/2007 của UBND Tỉnh Quảng Ninh). 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc đăng ký thành lập chi 
nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (Phụ lục I-5, ban hành kèm 
theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012; 
- Nghị định 193/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã  2012; 
- Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch Đầu tư 

hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã; 
- Quyết định số 3823/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND Tỉnh 

Quảng Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 
phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký 
kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện,  
địa điểm kinh doanh 

(Phụ lục I-5, ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014) 
 

TÊN HỢP TÁC XÃ 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: …………. …… ngày….. tháng….. năm….. 

  

THÔNG BÁO 
Về việc đăng ký thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh 

doanh của hợp tác xã 
 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 
 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):.............................................................. 
Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã:............................................ 
Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................... 
Đăng ký thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 
với các nội dung sau: 
1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng 
Việt (ghi bằng chữ in hoa):           
Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước 
ngoài (nếu có):……. 
Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có):............ 
2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:..................................................................... 
Xã/Phường/Thị trấn:........................................................................................... 
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:......................................................... 
Tỉnh/Thành phố:............................................................................................ 
Điện thoại:……………………………….. Fax:.................................................. 
Email: ………………………………………. Website:....................................... 
3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: 
a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh; ghi tên và 
mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam): 
STT Tên ngành Mã ngành 
      
      
b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện):................................... 
4. Người đại diện chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 
Họ tên người đại diện (ghi bằng chữ in hoa):………………… Giới tính:......... 
Sinh ngày: … / …/ … Dân tộc:………………. Quốc tịch:................................... 
Chứng minh nhân dân số:...................................................................................... 
Ngày cấp: …… / ……/ …… Nơi cấp:.................................................................. 
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Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..................................... 
Số giấy chứng thực cá nhân:........................................................................... 
Ngày cấp: … / …/ … Ngày hết hạn: … / …/ … Nơi cấp:....................... 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.................................................................. 
Xã/Phường/Thị trấn:............................................................................ 
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:.................................................... 
Tỉnh/Thành phố:............................................................................................. 
Chỗ ở hiện tại: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:......................................................................... 
Xã/Phường/Thị trấn:....................................................................................... 
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:..................................................... 
Tỉnh/Thành phố:.......................................................................................... 
Điện thoại:……………………………….. Fax:.......................................... 
Email: ………………………………………. Website:......................................... 
Hợp tác xã cam kết: 
- Trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở 
hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích 
theo quy định của pháp luật; 
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung 
thực của nội dung Thông báo này. 
  
 
Các giấy tờ gửi kèm: 
- ……………………. 
- ……………………. 
- ……………………. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA  
HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 
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7. Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính 

công (cấp huyện) để được hướng dẫn làm hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai   
- Bước 2: Tổ chức, cá nhân sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp hồ sơ thì nộp tại 

bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện). 
- Bước 3: Cán bộ tại Bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp 

huyện) kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ) thì  viết giấy tiếp nhận hồ sơ 
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận 

hồ sơ đến bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện) để nhận 
kết quả. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung 
tâm Hành chính công (cấp huyện). 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã (theo mẫu); 
+ Nghị quyết của hội đại hội thành viên hoặc quyết định của hội đồng 

quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã theo quy định của Luật 
Hợp tác xã. 
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận 
* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký 

của hợp tác xã (Phụ lục I-7, ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT 
ngày 26/5/2014). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012; 
- Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;  
- Thông tư 03/2014/TT-BKH ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 

dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã; 
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- Quyết định số 3823/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND Tỉnh 
Quảng Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 
phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký 
kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
 

 

Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã 
(Phụ lục I-7, ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014) 

 
TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 

Số: …………. …… ngày….. tháng….. năm….. 
  

GIẤY ĐỀ NGHỊ 
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 

 
Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):.......................................................... 
Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã:............................................... 
Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................ 
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã1 3như sau: 
 
Nội dung đăng ký thay đổi Đánh dấu 
- Tên hợp tác xã £ 
- Địa chỉ trụ sở chính £ 
- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh £ 
- Vốn điều lệ £ 
- Người đại diện theo pháp luật £ 
- Tên chi nhánh £ 
- Địa chỉ chi nhánh £ 
- Người đại diện chi nhánh £ 
- Tên văn phòng đại diện £ 
- Địa chỉ văn phòng đại diện £ 
- Người đại diện văn phòng đại diện £ 
I-7.2 
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN HỢP TÁC XÃ 
Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa):  
....................................................................................................... 
Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có): .................. 
............................................................................................................. 
                                                
(1) Hợp tác xã chọn và đánh dấu X vào nội dung dự định đăng ký thay đổi; lựa chọn và khai 
chi tiết nội dung đăng ký thay đổi vào các mẫu tương ứng từ trang I-7.2 đến trang I.7.12 theo 
yêu cầu của hợp tác xã. 



 274 

Tên hợp tác xã viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có):................................................. 
  
I-7.3 
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH 
Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ........................................................................ 
Xã/Phường/Thị trấn: ........................................................................................ 
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................................ 
Tỉnh/Thành phố: ......................................................................................... 
Điện thoại:……………………….. Fax: ........................................................ 
Email: ………………………………………. Website: ................................ 
Hợp tác xã cam kết trụ sở hợp tác xã thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp 
của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật. 
  
I-7.4 
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
Ghi ngành, nghề kinh doanh dự kiến sau khi bổ sung hoặc thay đổi (ghi tên và 
mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam): 
STT Tên ngành Mã ngành 
      
      
      
      
      
  
I-7.5 
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
Người đại diện theo pháp luật dự kiến: 
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):……………………… Giới tính:.................... 
Chức danh:..................................................................................................... 
Sinh ngày: …… / ……/ …… Dân tộc:……………. Quốc tịch:...................... 
Chứng minh nhân dân số: ............................................................................. 
Ngày cấp: …… / ……/ …… Nơi cấp: ..................................................... 
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..................................... 
Số giấy chứng thực cá nhân: ....................................................................... 
Ngày cấp: …… / ……/ …… Ngày hết hạn: … / ……/ …… Nơi cấp:.................. 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.............................................................. 
Xã/Phường/Thị trấn: ........................................................................................... 
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .................................................... 
Tỉnh/Thành phố: ........................................................................................... 
Chỗ ở hiện tại: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ...................................................................... 
Xã/Phường/Thị trấn: ......................................................................................... 
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Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ....................................................... 
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................. 
Điện thoại:……………………….. Fax:......................................................... 
Email: ………………………………………. Website: ..................................... 
  
I-7.6 
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ 
Vốn điều lệ đã đăng ký:............................................................................ 
Vốn điều lệ dự kiến thay đổi:................................................................................. 
Trong đó: 
- Tổng số vốn đã góp:............................................................................................. 
- Vốn góp tối thiểu của một thành viên theo vốn điều lệ:...................................... 
- Vốn góp tối đa của một thành viên theo vốn điều lệ:..................................... 
  
I-7.7 
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN CHI NHÁNH 
1. Đăng ký thay đổi tên của chi nhánh sau: ……………………………. 
2. Tên của chi nhánh sau khi thay đổi: 
Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ 
in hoa): .............................................................................................................. 
............................................................................................................ 
Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu 
có): ........................................................................................................................ 
Tên chi nhánh viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có): ..................................... 
  
I-7.8 
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH 
1. Đăng ký thay đổi địa chỉ của chi nhánh sau: ............................................... 
2. Địa chỉ chi nhánh sau khi thay đổi: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ...................................................................... 
Xã/Phường/Thị trấn: ............................................................................................ 
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................ 
Tỉnh/Thành phố: ................................................................................................. 
Điện thoại:…………………………….. Fax: ........................................................ 
Email: ……………………………………. Website: ........................................ 
Hợp tác xã cam kết trụ sở chi nhánh của hợp tác xã thuộc quyền sở hữu/quyền 
sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích theo quy định 
của pháp luật. 
  
I-7.9 
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH 
1. Đăng ký thay đổi người đại diện của chi nhánh sau:............................... 
2. Người đại diện chi nhánh sau khi thay đổi: 
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):……………………… Giới tính:..................... 
Chức danh:............................................................................................................. 
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Sinh ngày: …… / …/  Dân tộc:…………………. Quốc tịch:.......................... 
Chứng minh nhân dân số: .................................................................................. 
Ngày cấp: …… / ……/ …… Nơi cấp: .................................................................. 
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................... 
Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................................. 
Ngày cấp: … / …/ … Ngày hết hạn: … / ……/ …… Nơi cấp:........................ 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:......................................................................... 
Xã/Phường/Thị trấn: ......................................................................................... 
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ...................................................... 
Tỉnh/Thành phố: ............................................................................................... 
Chỗ ở hiện tại: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................... 
Xã/Phường/Thị trấn: ............................................................................................... 
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................................... 
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................. 
Điện thoại:…………………………………….. Fax: ............................................ 
Email: ………………………………………. Website: ..................................... 
  
I-7.10 
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 
1. Đăng ký thay đổi tên của văn phòng đại diện sau: …………………… 
2. Tên của văn phòng đại diện sau khi thay đổi: 
Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ 
in hoa): ....................................................................................................................
.....................Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay 
đổi (nếu có): ......................... 
Tên văn phòng đại diện viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có): .................................... 
I-7.11 
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 
1. Đăng ký thay đổi địa chỉ của văn phòng đại diện sau: ................................ 
2. Địa chỉ của văn phòng đại diện sau khi thay đổi: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................................ 
Xã/Phường/Thị trấn: .......................................................................................... 
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ....................................................... 
Tỉnh/Thành phố: ..................................................................................................... 
Điện 
thoại:………………………………….. Fax: ..................................................... 
Email: …………………………………………. Website: ................................... 
Hợp tác xã cam kết trụ sở văn phòng đại diện của hợp tác xã thuộc quyền sở 
hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích 
theo quy định của pháp luật. 
  
I-7.12 
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 
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1. Đăng ký thay đổi người đại diện của văn phòng đại diện sau:...................... 
2. Người đại diện của văn phòng đại diện sau khi thay đổi: 
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):……………………… Giới tính:........................ 
Chức danh:................................................................................................... 
Sinh ngày: …… / ……/ …… Dân tộc:………………. Quốc tịch:.................. 
Chứng minh nhân dân số: ................................................................................. 
Ngày cấp: …… / ……/ …… Nơi cấp: ........................................................... 
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.............................. 
Số giấy chứng thực cá nhân: ............................................................................... 
Ngày cấp: … / …/ … Ngày hết hạn: …… / ……/ …… Nơi cấp:......................... 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:............................................................................ 
Xã/Phường/Thị trấn: ............................................................................................... 
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .................................................... 
Tỉnh/Thành phố: ................................................................................................... 
Chỗ ở hiện tại: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ........................................................................ 
Xã/Phường/Thị trấn: ................................................................................. 
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .......................................................... 
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................... 
Điện 
thoại:…………………………………….. Fax: .................................................... 
Email: …………………………………. Website: .........................................  
I-7.13 
Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp 
pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 
  

 
Các giấy tờ gửi kèm: 
- ……………………. 
- ……………………. 
- ……………………. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 
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8. Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính 

công (cấp huyện) để được hướng dẫn làm hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai   
- Bước 2: Tổ chức, cá nhân sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp hồ sơ thì nộp tại 

bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện). 
 - Bước 3: Cán bộ tại Bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp 

huyện) kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ) thì  viết giấy tiếp nhận hồ sơ 
 - Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận 

hồ sơ đến bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện) để nhận 
kết quả. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung 
tâm Hành chính công (cấp huyện). 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã (theo mẫu); 

 + Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của hội 
đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã. 
 * Trường hợp thay đổi điều lệ thì hợp tác xã gửi kèm theo bản điều lệ của 
hợp tác xã sau khi thay đổi. 
 * Trường hợp thay đổi số lượng thành viên thì hợp tác xã gửi kèm theo 
bản danh sách thành viên sau khi thay đổi. 
 * Trường hợp thay đổi thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm 
soát viên của hợp tác xã thì hợp tác xã gửi kèm theo bản danh sách thành viên 
hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên sau khi thay đổi. 
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Không 
* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của 

hợp tác xã (Phụ lục I-9, ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 
26/5/2014). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
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* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012; 
- Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;  
- Thông tư 03/2014/TT-BKH ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 

dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã; 
- Quyết định số 3823/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND Tỉnh 

Quảng Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 
phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký 
kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã  
(Phụ lục I-9, ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014) 

 
TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 

Số: ………… ….. ngày….. tháng….. năm…… 
  

GIẤY THÔNG BÁO 
Thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 

 
Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 

 
Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ................................................................... 
Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: ............................................... 
Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................... 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã như sau: 
Nội dung thông báo thay đổi2 Đánh dấu 

- Điều lệ £ 
- Số lượng thành viên £ 
- Thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm 
soát viên 

£ 

- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của chi nhánh; nội 
dung hoạt động của văn phòng đại diện 

£ 

- Tên, địa chỉ,  ngành, nghề sản xuất kinh doanh, người 
đại diện của địa điểm kinh doanh 

£ 

Hợp tác xã xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp 
pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy thông báo này và các tài liệu 
được gửi kèm theo. 
  

 
Các giấy tờ gửi kèm: 
- ……………………. 
- ……………………. 
- ……………………. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 
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9. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký lập chi nhánh, văn 
phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã 

* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính 

công (cấp huyện) để được hướng dẫn làm hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai   
- Bước 2: Tổ chức, cá nhân sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp hồ sơ thì nộp tại 

bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện). 
- Bước 3: Cán bộ tại Bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp 

huyện) kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ) thì  viết giấy tiếp nhận hồ sơ 
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận 

hồ sơ đến bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện) để nhận 
kết quả. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung 
tâm hành chính công cấp huyện. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ gồm: 

 + Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, 
địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (theo mẫu)  
 + Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định của hội đồng quản trị 
về việc thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 
doanh của hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã; 
 + Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá 
nhân hợp pháp khác của người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 
kinh doanh đối với trường hợp thay đổi người đại diện; 
 + Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân đối 
với việc thay đổi ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của chi nhánh hợp tác xã mà 
theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận 
* Lệ phí: 20.000 đồng/lần (theo Quyết định số 3823/2007/QĐ-UBND 

ngày 16/10/2007 của UBND Tỉnh Quảng Ninh). 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
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- Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, 
địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Phụ lục I-8, ban hành kèm theo Thông tư 
03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014); 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012; 
- Nghị định 193/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã  2012; 
- Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch Đầu tư 

hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp 
tác xã; 

- Quyết định số 3823/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND Tỉnh 
Quảng Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 
phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký 
kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 
điểm kinh doanh của hợp tác xã  

(Phụ lục I-8, ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT 
ngày 26/5/2014) 

 
TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 

Số: …………………. ….. ngày….. tháng….. năm…… 
  

GIẤY ĐỀ NGHỊ 
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 

kinh doanh của hợp tác xã 
 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 
Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):.................................................................... 
Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã:................................................  
Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................................  
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 

kinh doanh(1) sau: 
Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã: .............. 
Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 
kinh doanh của hợp tác xã:  
Địa chỉ chi nhánh hợp tác xã/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp 
tác xã: ......................................................................................................................  
Người đại diện chi nhánh hợp tác xã/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 
của hợp tác xã: ........................................................................................................  

CÁC NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI 
Nội dung đăng ký thay đổi Đánh dấu 

- Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh £ 
- Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 
doanh 

£ 

- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh/nội dung hoạt động £ 
- Người đại diện chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 
kinh doanh 

£ 

  

I-8.2 
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH 
Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt dự 
kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa):     
Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước 
ngoài dự kiến thay đổi (nếu có):             
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Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt dự kiến thay đổi 
(nếu có):.......... .......................................................................................................  

 
I-8.3 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ĐỊA 
ĐIỂM KINH DOANH 

Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh dự định chuyển 
đến: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ...........................................................................  
Xã/Phường/Thị trấn: ............................................................................................... 
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ............................................................ 
Tỉnh/Thành phố: ..................................................................................................... 
Điện thoại:…………………………………….. Fax: ...........................................  
Email: ………………………………………… Website: ..................................... 
Hợp tác xã cam kết trụ sở chi nhánh/văn phòng/văn phòng đại diện/địa điểm 
kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và được 
sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật. 

  
I-8.4 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA 
CHI NHÁNH, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH/NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 
Ghi ngành, nghề kinh doanh dự kiến sau khi bổ sung hoặc thay đổi (đối với chi 
nhánh, địa điểm kinh doanh; ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống 
ngành kinh tế của Việt Nam): 
STT Tên ngành Mã ngành 

      
      
      
      
      
Ghi nội dung hoạt động sau khi bổ sung hoặc thay đổi (đối với văn phòng đại 
diện):.................. .....................................................................................................  

  
I-8.5 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI 
DIỆN/ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

Người đại diện chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh dự kiến: 
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):……………………… Giới tính:........................  
Chức danh:...............................................................................................................  
Sinh ngày: …… / ……/ …… Dân tộc:…………. Quốc tịch:............................... 
Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................  
Ngày cấp: …… / ……/ …… Nơi cấp: ..................................................................  
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...................................... 
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Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................................. 
Ngày cấp: …… / ……/ …… Ngày hết hạn: …… / ……/ …… Nơi cấp:.............. 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:............................................................................ 
Xã/Phường/Thị trấn: ............................................................................................... 
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ............................................................ 
Tỉnh/Thành phố: .....................................................................................................  
Chỗ ở hiện tại: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ...........................................................................  
Xã/Phường/Thị trấn: ...............................................................................................  
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ............................................................  
Tỉnh/Thành phố: .....................................................................................................  
Điện thoại:………………………………………Fax: ...........................................  
Email: ………………………………………… Website:  .................................... 

  
I-8.6 

Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp 
pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 
  
 
Các giấy tờ gửi kèm: 
- ……………………. 
- ……………………. 
- ……………………. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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10. Thủ tục Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập 
doanh nghiệp của hợp tác xã 

* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính 

công (cấp huyện) để được hướng dẫn làm hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai   
- Bước 2: Tổ chức, cá nhân sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp hồ sơ thì nộp tại 

bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện). 
- Bước 3: Cán bộ tại Bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp 

huyện) kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ) thì  viết giấy tiếp nhận hồ sơ 
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận 

hồ sơ đến bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện) để nhận 
kết quả. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung 
tâm Hành chính công (cấp huyện);  

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của 

hợp tác xã (theo mẫu); 
 + Nghị quyết của đại hội thành viên về việc góp vốn, mua cổ phần, thành 
lập doanh nghiệp của hợp tác xã. 
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Không 
* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, 

thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã (Phụ lục I-10, ban hành kèm theo Thông 
tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012; 
- Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;  
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- Thông tư 03/2014/TT-BKH ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp 
tác xã; 

- Quyết định số 3823/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND Tỉnh 
Quảng Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 
phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký 
kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã  
(Phụ lục I-10, ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014) 

 
TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 

Số: …………………. ….. ngày….. tháng….. năm…… 
  

THÔNG BÁO 
Về việc góp vốn/mua cổ phần/thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã 

 
Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 

 
Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): .................................................................. 
Số, ngày Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: .....................................................  
Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................................  

Thông báo về việc góp vốn/mua cổ phần/thành lập doanh nghiệp của hợp 
tác xã1 như sau: 

Nội dung thông báo Đánh dấu 
- Góp vốn £ 
- Mua cổ phần £ 
- Thành lập doanh nghiệp £ 

  
I-10.2 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GÓP VỐN 
1. Doanh nghiệp hợp tác xã góp vốn 
Tên doanh nghiệp: ..................................................................................................  
Địa chỉ: ...................................................................................................................  
Ngành nghề kinh doanh: .........................................................................................  
Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: ...........................................................  
2. Số vốn góp: ........................................................................................................  

  
I-10.3 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA CỔ PHẦN 
1. Doanh nghiệp hợp tác xã mua cổ phần 
Tên doanh nghiệp: ..................................................................................................  
Địa chỉ: ...................................................................................................................  
Ngành nghề kinh doanh: .........................................................................................  
Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: ...........................................................  
2. Giá trị số cổ phần mua: ....................................................................................  

  
I-10.4 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 
1. Doanh nghiệp hợp tác xã thành lập 
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Tên doanh nghiệp: ..................................................................................................  
Địa chỉ: ...................................................................................................................  
Ngành nghề kinh doanh: ......................................................................................... 
Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: ...........................................................  
2. Số vốn điều lệ: ...................................................................................................  

  
I-10.5 

Hợp tác xã cam kết: 
- Việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp hoàn toàn đúng theo quy 
định tại Điều 20 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ 
về quy định chi tiết thi hành Luật hợp tác xã. 
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung 
thực của nội dung Thông báo này. 
  

 
Các giấy tờ gửi kèm: 
- ……………………. 
- ……………………. 
- ……………………. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 
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11. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính 

công (cấp huyện) để được hướng dẫn làm hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai   
- Bước 2: Tổ chức, cá nhân sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp hồ sơ thì nộp tại 

bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện). 
- Bước 3: Cán bộ tại Bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp 

huyện) kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ) thì  viết giấy tiếp nhận hồ sơ 
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận 

hồ sơ đến bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện) để nhận 
kết quả. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung 
tâm Hành chính công (cấp huyện);  

* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (theo mẫu); 
+ Hợp tác xã phải nộp lại giấy chứng nhận bản gốc khi lấy kết quả 
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận 
* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh (Phụ lục I-14, ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT 
ngày 26/5/2-14). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012; 
- Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; 
- Thông tư 03/2014/TT-BKH ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp 
tác xã; 
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- Quyết định số 3823/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND Tỉnh 
Quảng Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 
phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký 
kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

 
Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

(Phụ lục I-14, ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014) 
 

TÊN HỢP TÁC XÃ 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: …………. ….. ngày….. tháng….. năm…… 

  

GIẤY ĐỀ NGHỊ 
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã 

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 
Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):............................................................ 
Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã:............................................... 
Địa chỉ trụ sở chính:.......................................................................................... 
Đề nghị được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 
Lý do đề nghị cấp lại:.............................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp 
pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 
  

 
Các giấy tờ gửi kèm: 
- ……………………. 
- ……………………. 
- ……………………. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 
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12. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chi nhánh, 
VPĐD, ĐĐKD hợp tác xã 

* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính 

công (cấp huyện) để được hướng dẫn làm hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai   
- Bước 2: Tổ chức, cá nhân sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp hồ sơ thì nộp tại 

bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện). 
- Bước 3: Cán bộ tại Bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp 

huyện) kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ) thì  viết giấy tiếp nhận hồ sơ 
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận 

hồ sơ đến bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện) để nhận 
kết quả. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung 
tâm Hành chính công (cấp huyện);  

* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (theo mẫu); 
+ Hợp tác xã phải nộp lại giấy chứng nhận bản gốc khi lấy kết quả 
 b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận 
* Lệ phí:  Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh (Phụ lục I-15, ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT 
ngày 26/5/2-14). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012; 
- Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; 
- Thông tư 03/2014/TT-BKH ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp 
tác xã; 
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- Quyết định số 3823/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND Tỉnh 
Quảng Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 
phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký 
kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

 
Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

(Phụ lục I-15, ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014) 
 

TÊN HỢP TÁC XÃ 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: …………………. ….. ngày….. tháng….. năm…… 

  
GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 
kinh doanh của hợp tác xã 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 
Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):....................................................................  
Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã:................................................  
Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................... 

Đề nghị được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại 
diện/địa điểm kinh doanh sau của hợp tác xã: 

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:........................................ 
Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 
kinh doanh:...... ..................................................................................... 
Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: ................................. 
Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh; ghi tên và mã 
theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam): 

STT Tên ngành Mã ngành 
      
      
Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện): .................................................  
Người đại diện chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:...................... 
Lý do đề nghị cấp lại: ............................................................................................. 
.................................................................................................................................  
Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp 
pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 
  
 
Các giấy tờ gửi kèm: 
- ……………………. 
- ……………………. 
- ……………………. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 
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13. Thủ tục Đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã trên cơ sở cơ sở 
chia, tách, hợp nhất 

* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính 

công (cấp huyện) để được hướng dẫn làm hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai   
- Bước 2: Tổ chức, cá nhân sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp hồ sơ thì nộp tại 

bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện). 
- Bước 3: Cán bộ tại Bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp 

huyện) kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ) thì  viết giấy tiếp nhận hồ sơ 
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận 

hồ sơ đến bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện) để nhận 
kết quả. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung 
tâm Hành chính công (cấp huyện);  

* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã (theo mẫu);  
+ Điều lệ của hợp tác xã được xây dựng; 
+ Phương án sản xuất kinh doanh (theo mẫu);  
+ Danh sách thành viên (theo mẫu); 
+ Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát 

hoặc kiểm soát viên (theo mẫu); 
+ Nghị quyết của của đại hội thành viên về việc chia, tách, hợp nhất hợp 

tác xã. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận 
* Lệ phí: 100.000 đồng/giấy (theo Quyết định số 3823/2007/QĐ-UBND 

ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh Quảng Ninh). 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
- Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã (Phụ lục I-1, ban hành kèm 

theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014). 
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- Phương án sản xuất kinh doanh (Phụ lục I-2, ban hành kèm theo Thông 
tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014);  

- Danh sách thành viên (Phụ lục I-3, ban hành kèm theo Thông tư 
03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014); 

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát 
hoặc kiểm soát viên (Phụ lục I-4, ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-
BKHĐT ngày 26/5/2014). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012; 
- Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ hướng dẫn 

thi hành Luật Hợp tác xã  2012; 
- Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch Đầu tư 

hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp 
tác xã; 

- Quyết định số 3823/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND Tỉnh 
Quảng Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 
phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký 
kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã 
(Phụ lục I-1, ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

…… ngày….. tháng….. năm…. 
GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Đăng ký thành lập hợp tác xã 
 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 
 

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):............................................ Giới tính:......... 
Sinh ngày:…/ …/ … Dân tộc:…………… Quốc tịch:.................................... 
Chứng minh nhân dân số:................................................................................... 
Ngày cấp:……/ ……/ …… Nơi cấp:.............................................................. 
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..................................... 
Số giấy chứng thực cá nhân:.................................................................................. 
Ngày cấp:… / …/ … Ngày hết hạn:…… / ……/ …… Nơi cấp:......................... 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:........................................................................ 
Xã/Phường/Thị trấn:................................................................................................ 
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:............................................................ 
Tỉnh/Thành phố:...................................................................................................... 
Chỗ ở hiện tại: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:...................................................................... 
Xã/Phường/Thị trấn:............................................................................................... 
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:............................................................. 
Tỉnh/Thành phố:................................................................................................... 
Điện thoại:…………………………….. Fax: .................................................. 
Email: ………………………………Website:..................................................... 

Đăng ký thành lập hợp tác xã với các nội dung sau: 
1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp) 
Thành lập mới  
Thành lập trên cơ sở được tách hợp tác xã  
Thành lập trên cơ sở chia hợp tác xã  
Thành lập trên cơ sở hợp nhất hợp tác xã  
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi  
2. Tên hợp tác xã: 
Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):................................. 
Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):......................................... 
Tên hợp tác xã viết tắt (nếu có):............................................................. 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:........................................................................... 
Xã/Phường/Thị trấn:............................................................................................... 
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Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:......................................................... 
Tỉnh/Thành phố:.......................................................................................... 
Điện thoại:………………………….. Fax: .......................................................... 
Email: …………………………………Website:................................................. 
4. Tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh (nếu có):........................................... 
5. Tên, địa chỉ, người đại diện văn phòng đại diện (nếu có):............................. 
6. Tên, địa chỉ, người đại diện địa điểm kinh doanh (nếu có): .......................... 
7. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống 
ngành kinh tế của Việt Nam): 
STT Tên ngành Mã ngành 

      
      
8. Vốn điều lệ: 
Tổng số (bằng số; VNĐ):............................................................................... 
Trong đó: 
- Tổng số vốn đã góp:............................................................................................. 
- Vốn góp tối thiểu của một thành viên theo vốn điều lệ:................................ 
- Vốn góp tối đa của một thành viên theo vốn điều lệ:..................................... 
9. Số lượng thành viên: ....................................................................................... 
10. Thông tin về các hợp tác xã bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển 
đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập hợp tác xã trên cơ sở chia, tách, 
hợp nhất, chuyển đổi loại hình hợp tác xã): 
a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ......................................................... 
Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: ............................................... 
b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ......................................................... 
Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: .............................................   
Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và 
trung thực của nội dung giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã trên. 
  
Các giấy tờ gửi kèm: 
- ……………………. 
- ……………………. 
- ……………………. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA  
HỢP TÁC XÃ 

(Ký và ghi họ tên) 

 
 



 298 

Phương án sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã  
(Phụ lục I-2, ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014) 

 
PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ 

 
PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG 
THAM GIA CỦA HỢP TÁC XÃ 
I. Tổng quan về tình hình thị trường 
II. Đánh giá khả năng tham gia thị trường của hợp tác xã 
III. Căn cứ pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của hợp tác xã 
PHẦN II. GIỚI THIỆU VỀ HỢP TÁC XÃ 
I. Giới thiệu tổng thể 
1. Tên hợp tác xã 
2. Địa chỉ trụ sở chính 
3. Vốn điều lệ 
4. Số lượng thành viên 
5. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh 
II. Tổ chức: bộ máy và giới thiệu chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của hợp 
tác xã 
PHẦN III. PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH 
I. Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội phát triển và thách thức của hợp tác xã 
II. Phân tích cạnh tranh 
III. Mục tiêu và chiến lược phát triển của hợp tác xã 
IV. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã 
1. Nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ hoặc việc làm của thành viên 
2. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã căn cứ vào hợp đồng 
dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với 
trường hợp hợp tác xã tạo việc làm) 
3. Xác định các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng hợp đồng dịch vụ 
với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trường hợp 
hợp tác xã tạo việc làm) 
V. Kế hoạch Marketing 
VI. Phương án đầu tư cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác phục 
vụ sản xuất, kinh doanh 
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PHẦN IV. PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH 
I. Phương án huy động và sử dụng vốn 
II. Phương án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong 03 năm đầu 
III. Phương án tài chính khác 
PHẦN V. KẾT LUẬN 
  
 
Các giấy tờ gửi kèm: 
- ……………………. 
- ……………………. 
- ……………………. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA  
HỢP TÁC XÃ 

(Ký và ghi họ tên) 
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Danh sách thành viên Hợp tác xã 
(Phụ lục I-3, ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014) 
 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ 
I. THÀNH VIÊN LÀ CÁ NHÂN 

Vốn góp STT Họ 
và 
tên 

Ngày, 
tháng, 
năm 
sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Chỗ 
ở 

hiện 
tại 

Nơi 
đăng ký 
hộ khẩu 
thường 

trú 

Số, 
ngày, 

cơ quan 
cấp 

chứng 
minh 
nhân 
dân 

hoặc hộ 
chiếu 

Giá trị 
phần 
vốn 
góp1 

(bằng 
số; 

VNĐ) 

Tỷ 
lệ 

(%) 

Thời 
điểm 
góp 
vốn 

Chữ 
ký 
của 

thành 
viên 

Ghi 
chú 

                            

II. THÀNH VIÊN LÀ PHÁP NHÂN 

Vốn góp STT Tên 
pháp 
nhân 

Địa chỉ 
trụ sở 
chính 

Số Giấy 
chứng nhận 

đăng ký 
(hoặc các 

giấy chứng 
nhận tương 

đương) 

Giá trị phần 
vốn góp2 
(bằng số; 

VND) 

Tỷ lệ 
(%) 

Thời 
điểm 
góp 
vốn 

Chữ ký của 
người đại 
diện theo 

pháp luật của 
pháp nhân 

Ghi 
chú 

                  

  
  ……, ngày…. tháng…. năm… 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)3 
____________ 
1 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên. 
2 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên. 
3 Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu. 
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Danh sách Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Ban kiểm soát, 
kiểm soát viên Hợp tác xã 

(Phụ lục I-4, ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014) 
 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC), 
BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN HỢP TÁC XÃ 

Vốn góp 

STT 
Họ 
và 
tên 

Ngày, 
tháng, 
năm 
sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Chỗ 
ở 

hiện 
tại 

Nơi 
đăng ký 
hộ khẩu 
thường 

trú 

Số, 
ngày, 

cơ quan 
cấp 

chứng 
minh 
nhân 
dân 

hoặc hộ 
chiếu 

đối với 
cá nhân 

Giá trị 
phần 
vốn 
góp1 

(bằng 
số; 

VNĐ) 

Tỷ 
lệ 

(%) 

Thời 
điểm 
góp 
vốn 

Chức 
danh 

Ghi 
chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

A. Danh sách hội đồng quản trị 

1                           

2                           

B. Giám đốc (tổng giám đốc) 

                            

C. Danh sách ban kiểm soát (kiểm soát viên) 

1                           

2                           

  
  ……, ngày…. tháng…. năm… 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)2 
1 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên 
2 Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu 
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 14. Đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã được thành lập trên cơ sở 
sáp nhập  

* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính 

công (cấp huyện) để được hướng dẫn làm hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai   
- Bước 2: Tổ chức, cá nhân sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp hồ sơ thì nộp tại 

bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện). 
- Bước 3: Cán bộ tại Bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp 

huyện) kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ) thì  viết giấy tiếp nhận hồ sơ 
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận 

hồ sơ đến bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện) để nhận 
kết quả. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung 
tâm Hành chính công (cấp huyện);  

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã (theo mẫu); 
+ Nghị quyết của hội đại hội thành viên hoặc quyết định của hội đồng 

quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã theo quy định của Luật 
Hợp tác xã. 
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận 
* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký 

của hợp tác xã (Phụ lục I-7, ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT 
ngày 26/5/2014). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012; 
- Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;  
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- Thông tư 03/2014/TT-BKH ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp 
tác xã; 

- Quyết định số 3823/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND Tỉnh 
Quảng Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 
phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký 
kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

 
Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã 

(Phụ lục I-7, ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014) 
 

TÊN HỢP TÁC XÃ 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: …………. …… ngày….. tháng….. năm….. 

  

GIẤY ĐỀ NGHỊ 
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 

 
Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 

 
Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):.......................................................... 
Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã:............................................... 
Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................ 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã1 4như sau: 
 

Nội dung đăng ký thay đổi Đánh dấu 
- Tên hợp tác xã £ 
- Địa chỉ trụ sở chính £ 
- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh £ 
- Vốn điều lệ £ 
- Người đại diện theo pháp luật £ 
- Tên chi nhánh £ 
- Địa chỉ chi nhánh £ 
- Người đại diện chi nhánh £ 
- Tên văn phòng đại diện £ 
- Địa chỉ văn phòng đại diện £ 
- Người đại diện văn phòng đại diện £ 

I-7.2 
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN HỢP TÁC XÃ 

                                                
(1) Hợp tác xã chọn và đánh dấu X vào nội dung dự định đăng ký thay đổi; lựa chọn và khai 
chi tiết nội dung đăng ký thay đổi vào các mẫu tương ứng từ trang I-7.2 đến trang I.7.12 theo 
yêu cầu của hợp tác xã. 
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Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa):  
................................................................................................................................. 
Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có): .................. 
............................................................................................................. 
Tên hợp tác xã viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có):................................................. 

  
I-7.3 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH 
Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ........................................................................ 
Xã/Phường/Thị trấn: ........................................................................................ 
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................................ 
Tỉnh/Thành phố: ......................................................................................... 
Điện thoại:……………………….. Fax: ........................................................ 
Email: ………………………………………. Website: ................................ 
Hợp tác xã cam kết trụ sở hợp tác xã thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp 
của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật. 

  
I-7.4 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
Ghi ngành, nghề kinh doanh dự kiến sau khi bổ sung hoặc thay đổi (ghi tên và 
mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam): 
STT Tên ngành Mã ngành 

      
      
      
      
      

  
I-7.5 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
Người đại diện theo pháp luật dự kiến: 
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):……………………… Giới tính:.................... 
Chức danh:..................................................................................................... 
Sinh ngày: …… / ……/ …… Dân tộc:……………. Quốc tịch:...................... 
Chứng minh nhân dân số: ............................................................................. 
Ngày cấp: …… / ……/ …… Nơi cấp: ..................................................... 
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..................................... 
Số giấy chứng thực cá nhân: ....................................................................... 
Ngày cấp: …… / ……/ …… Ngày hết hạn: … / ……/ …… Nơi cấp:.................. 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.............................................................. 
Xã/Phường/Thị trấn: ........................................................................................... 
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .................................................... 
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Tỉnh/Thành phố: ........................................................................................... 
Chỗ ở hiện tại: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ...................................................................... 
Xã/Phường/Thị trấn: ......................................................................................... 
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ....................................................... 
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................. 
Điện thoại:……………………….. Fax:......................................................... 
Email: ………………………………………. Website: ..................................... 

  
I-7.6 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ 
Vốn điều lệ đã đăng ký:............................................................................ 
Vốn điều lệ dự kiến thay đổi:................................................................................. 
Trong đó: 
- Tổng số vốn đã góp:............................................................................................. 
- Vốn góp tối thiểu của một thành viên theo vốn điều lệ:...................................... 
- Vốn góp tối đa của một thành viên theo vốn điều lệ:..................................... 

  
I-7.7 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN CHI NHÁNH 
1. Đăng ký thay đổi tên của chi nhánh sau: ……………………………. 
2. Tên của chi nhánh sau khi thay đổi: 
Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ 
in hoa): .............................................................................................................. 
............................................................................................................ 
Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có): ................... 
Tên chi nhánh viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có): ..................................... 

  
I-7.8 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH 
1. Đăng ký thay đổi địa chỉ của chi nhánh sau: ............................................... 
2. Địa chỉ chi nhánh sau khi thay đổi: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ...................................................................... 
Xã/Phường/Thị trấn: ............................................................................................ 
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................ 
Tỉnh/Thành phố: ................................................................................................. 
Điện thoại:…………………………….. Fax: ........................................................ 
Email: ……………………………………. Website: ........................................ 
Hợp tác xã cam kết trụ sở chi nhánh của hợp tác xã thuộc quyền sở hữu/quyền 
sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích theo quy định 
của pháp luật. 

  
I-7.9 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH 
1. Đăng ký thay đổi người đại diện của chi nhánh sau:............................... 
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2. Người đại diện chi nhánh sau khi thay đổi: 
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):……………………… Giới tính:..................... 
Chức danh:............................................................................................................. 
Sinh ngày: …… / …/  Dân tộc:…………………. Quốc tịch:.......................... 
Chứng minh nhân dân số: .................................................................................. 
Ngày cấp: …… / ……/ …… Nơi cấp: .................................................................. 
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................... 
Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................................. 
Ngày cấp: … / …/ … Ngày hết hạn: … / ……/ …… Nơi cấp:........................ 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:......................................................................... 
Xã/Phường/Thị trấn: ......................................................................................... 
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ...................................................... 
Tỉnh/Thành phố: ............................................................................................... 
Chỗ ở hiện tại: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................... 
Xã/Phường/Thị trấn: ............................................................................................... 
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................................... 
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................. 
Điện thoại:…………………………………….. Fax: ............................................ 
Email: ………………………………………. Website: ..................................... 

  
I-7.10 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 
1. Đăng ký thay đổi tên của văn phòng đại diện sau: …………………… 
2. Tên của văn phòng đại diện sau khi thay đổi: 
Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ 
in hoa): ....................................................................................................................
.....................Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay 
đổi (nếu có): ......................... 
Tên văn phòng đại diện viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có): .................................... 

I-7.11 
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

1. Đăng ký thay đổi địa chỉ của văn phòng đại diện sau: ................................ 
2. Địa chỉ của văn phòng đại diện sau khi thay đổi: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................................ 
Xã/Phường/Thị trấn: .......................................................................................... 
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ....................................................... 
Tỉnh/Thành phố: ..................................................................................................... 
Điện 
thoại:………………………………….. Fax: ..................................................... 
Email: …………………………………………. Website: ................................... 
Hợp tác xã cam kết trụ sở văn phòng đại diện của hợp tác xã thuộc quyền sở 
hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích 
theo quy định của pháp luật. 
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I-7.12 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 
1. Đăng ký thay đổi người đại diện của văn phòng đại diện sau:...................... 
2. Người đại diện của văn phòng đại diện sau khi thay đổi: 
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):…………………… Giới tính:......................... 
Chức danh:................................................................................................... 
Sinh ngày: …… / ……/ …… Dân tộc:………………. Quốc tịch:.................. 
Chứng minh nhân dân số: ................................................................................. 
Ngày cấp: …… / ……/ …… Nơi cấp: ........................................................... 
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.............................. 
Số giấy chứng thực cá nhân: ............................................................................... 
Ngày cấp: … / …/ … Ngày hết hạn: …… / ……/ …… Nơi cấp:......................... 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:............................................................................ 
Xã/Phường/Thị trấn: ............................................................................................... 
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .................................................... 
Tỉnh/Thành phố: ................................................................................................... 
Chỗ ở hiện tại: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ........................................................................ 
Xã/Phường/Thị trấn: ................................................................................. 
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .......................................................... 
Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................... 
Điện 
thoại:…………………………………….. Fax: .................................................... 
Email: …………………………………. Website: .........................................  

I-7.13 
Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp 
pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 
  
 
Các giấy tờ gửi kèm: 
- ……………………. 
- ……………………. 
- ……………………. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 
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15. Thủ tục Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính 

công (cấp huyện) để được hướng dẫn làm hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai   
- Bước 2: Tổ chức, cá nhân sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp hồ sơ thì nộp tại 

bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện). 
- Bước 3: Cán bộ tại Bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp 

huyện) kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ) thì  viết giấy tiếp nhận hồ sơ 
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận 

hồ sơ đến bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện) để nhận 
kết quả. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung 
tâm Hành chính công (cấp huyện).  

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 

 + Giấy đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã (theo mẫu) 
 + Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của hội 

đồng quản trị về việc thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã. 
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Không 
* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký 

hợp tác xã  (Phụ lục I-16, ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT 
ngày 26/5/2014). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012; 
- Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;  
- Thông tư 03/2014/TT-BKH ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp 
tác xã; 
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- Quyết định số 3823/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND Tỉnh 
Quảng Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 
phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký 
kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

 
Giấy đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 

(Phụ lục I-16, ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014) 
 

TÊN HỢP TÁC XÃ 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: …………………. ….. ngày….. tháng….. năm…… 

  
GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 
 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 
 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):....................................................................  
Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký:.................................................................  
Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................... 

Đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã với nội dung sau: 
1. Cơ quan đăng ký hợp tác xã đã đăng ký 
Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã: ........................................................................... 
Địa chỉ trụ sở: .........................................................................................................  
Điện thoại:………………………………………… Fax: ...................................... 
Email: ……………………………………………. Website: ................................  
2. Cơ quan đăng ký hợp tác xã dự định đăng ký 
Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã: ........................................................................... 
Địa chỉ trụ sở: ........................................................................................................ 
Điện thoại:…………………………………… Fax: .............................................. 
Email: …………………………………………Website: ......................................  
Lý do thay đổi: ........................................................................................................ 
Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp 
pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 
  
 
Các giấy tờ gửi kèm: 
- ……………………. 
- ……………………. 
- ……………………. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 
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16. Thủ tục Tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng 
đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã  

* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính 

công (cấp huyện) để được hướng dẫn làm hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai   
- Bước 2: Tổ chức, cá nhân sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp hồ sơ thì nộp tại 

bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện). 
 - Bước 3: Cán bộ tại Bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp 

huyện) kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ) thì  viết giấy tiếp nhận hồ sơ 
 - Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận 

hồ sơ đến bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện) để nhận 
kết quả. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung 
tâm Hành chính công (cấp huyện);  

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 

 + Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại 
diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (theo mẫu) 

 + Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của hội 
đồng quản trị về việc tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, tạm ngừng hoạt động chi 
nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. 

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận 
* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác 

xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Phụ lục 
I-11, ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014); 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012; 
- Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;  
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- Thông tư 03/2014/TT-BKH ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp 
tác xã; 

- Quyết định số 3823/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND Tỉnh 
Quảng Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 
phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký 
kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, 
địa điểm kinh doanh của hợp tác xã  

(Phụ lục I-11, ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014) 
 

TÊN HỢP TÁC XÃ 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: …………………. ….. ngày….. tháng….. năm…… 

  

THÔNG BÁO 
Về việc tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã/tạm ngừng hoạt động chi 

nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 
 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 
 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ..................................................................  
Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: .............................................. 
Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................................  
1. Đối với hợp tác xã tạm ngừng hoạt động: 
Thông báo tạm ngừng hoạt động từ ngày.... tháng.... năm.... cho đến ngày.... 
tháng.... năm....  
2. Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh tạm ngừng hoạt 
động: 
Thông báo tạm ngừng hoạt động từ ngày.... tháng.... năm.... cho đến ngày.... 
tháng.... năm.... đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau: 
Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa)  
.................................................................................................................................  
Số, ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 
kinh doanh:...... .....................................................................................................   
Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh .................................. 
Lý do tạm ngừng: ................................................................................................... 
Hợp tác xã cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về nội dung của Thông báo này. 
  
 
Các giấy tờ gửi kèm: 
- ……………………. 
- ……………………. 
- ……………………. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 
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17. Thủ tục Giải thể tự nguyện hợp tác xã 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính 

công (cấp huyện) để được hướng dẫn làm hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai   
- Bước 2: Tổ chức, cá nhân sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp hồ sơ thì nộp tại 

bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện). 
 - Bước 3: Cán bộ tại Bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp 

huyện) kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ) thì  viết giấy tiếp nhận hồ sơ 
 - Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận 

hồ sơ đến bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện) để nhận 
kết quả. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung 
tâm Hành chính công (cấp huyện). 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 

 + Thông báo giải thể tự nguyện hợp tác xã (theo mẫu) 
 + Nghị quyết của đại hội thành viên về việc giải thể hợp tác xã; 
 + Biên bản hoàn thành việc giải thể hợp tác xã; 
 + Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế 

của hợp tác xã; 
 + Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của hợp tác xã; 
 + Giấy xác nhận của cơ quan đăng ký hợp tác xã về việc chấm dứt hoạt 

động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã; 
 + Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc nhận đăng 

thông báo về việc giải thể hợp tác xã hoặc bản in 03 số báo liên tiếp đã đăng 
thông báo về việc giải thể hợp tác xã. 
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Không 
* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo giải thể tự nguyện hợp tác xã 

(Phụ lục I-13, ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014). 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
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* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012; 
- Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;  
- Thông tư 03/2014/TT-BKH ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp 
tác xã; 

- Quyết định số 3823/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND Tỉnh 
Quảng Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 
phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký 
kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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Thông báo giải thể tự nguyện hợp tác xã  
(Phụ lục I-13, ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014) 

 
TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 

Số: …………………. ….. ngày….. tháng….. năm…… 
  

THÔNG BÁO 
Về việc giải thể hợp tác xã 

 
Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 

 
Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):................................................................... 
Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã:................................................ 
Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................................. 
Thông báo về việc giải thể hợp tác xã như sau: 
Quyết định giải thể số:………………. ngày…………./…………../......................  
Lý do giải thể: .........................................................................................................  
.................................................................................................................................  
.................................................................................................................................  
Hợp tác xã cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực 
của nội dung Thông báo này. 
  
 
Các giấy tờ gửi kèm: 
- ……………………. 
- ……………………. 
- ……………………. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 
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18. Thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, 
địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 

* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính 

công (cấp huyện) để được hướng dẫn làm hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai   
- Bước 2: Tổ chức, cá nhân sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp hồ sơ thì nộp tại 

bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện). 
 - Bước 3: Cán bộ tại Bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp 

huyện) kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ) thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ 
 - Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận 

hồ sơ đến bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện) để nhận 
kết quả. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung 
tâm Hành chính công (cấp huyện);  

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 

 + Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 
điểm kinh doanh của hợp tác xã (theo mẫu) 

 + Nghị quyết của đại hội thành viên về việc chấm dứt hoạt động của chi 
nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã; 

 + Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế 
trong trường hợp chấm dứt hoạt động của chi nhánh, địa điểm kinh doanh; 

 + Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của chi nhánh, 
văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Không 
* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo chấm dứt hoạt động của chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Phụ lục I-12, 
ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014); 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
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* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012; 
- Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;  
- Thông tư 03/2014/TT-BKH ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp 
tác xã; 

- Quyết định số 3823/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND Tỉnh 
Quảng Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 
phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký 
kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 
điểm kinh doanh của hợp tác xã  

(Phụ lục I-12, ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014) 
 

TÊN HỢP TÁC XÃ 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: …………………. ….. ngày….. tháng….. năm…… 

  

THÔNG BÁO 
Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh của hợp tác xã 
 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 
 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):....................................................................  
Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: ...............................................  
Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................................  

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 
kinh doanh của hợp tác xã sau: 

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in 
hoa): ........................................................................................................................ 
Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký: ................................................................ 
2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ........................................................................... 
Xã/Phường/Thị trấn: ...............................................................................................  
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .......................................................  
Tỉnh/Thành phố: .....................................................................................................  
Điện thoại:………………………………………. Fax: .........................................  
Email: …………………………………………… Website: ..............................  
3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động 
a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh; ghi tên và 
mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam): 

STT Tên ngành Mã ngành 
      
      
b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện):.............................................  
4. Thông tin về người đại diện chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 
doanh 
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):……………………… Giới tính:........................ 
Sinh ngày: …… / ……/ …… Dân tộc:………………… Quốc tịch:..................... 
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:...........................................................................  
Số giấy chứng thực cá nhân:...................................................................................  
Ngày cấp: …… / ……/ …… Nơi cấp: ..................................................................  
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Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................... 
Chỗ ở hiện tại:........................................................................................................  
Hợp tác xã cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của 
chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung 
Thông báo này. 
  

 
Các giấy tờ gửi kèm: 
- ……………………. 
- ……………………. 
- ……………………. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 
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VI- LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG 
1. Thủ tục cấp Thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo 

vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Bản CKBVMT) của các tổ chức, cá nhân 
có dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

* Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Bộ phận một cửa/Trung tâm Hành chính công UBND cấp huyện 

hoặc cấp xã (được ủy quyền) 
- Tổ chức hoặc công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa (hay 

Trung tâm dịch vụ hành chính công) (gọi tắt là BPMC) thuộc UBND cấp  huyện  
Trường hợp dự án đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực 

hiện trên địa bàn từ hai (02) huyện trở lên, chủ dự án được thực hiện việc đăng 
ký bản CKBVMT tại một trong các UBND cấp huyện, nơi thuận lợi nhất cho 
chủ dự án, chủ cơ sở. 

Hoặc, dự án đầu tư thực hiện trên vùng biển chưa xác định được cụ thể 
trách nhiệm quản lý hành chính của UBND cấp huyện, chủ dự án thực hiện việc 
đăng ký bản CKBVMT tại UBND cấp huyện nơi đăng ký xử lý, thải bỏ chất thải 
của dự án. Trường hợp dự án không có chất thải phải đưa vào đất liền để tái chế, 
tái sử dụng, xử lý, thải bỏ, chủ dự án không phải thực hiện việc đăng ký bản 
CKBVMT. 

- BPMC/Trung tâm Hành chính công kiểm tra thành phần hồ sơ: 
+ Đầy đủ thành phần: viết phiếu hẹn trả kết quả; chuyển hồ sơ đầy đủ thành 

phần đến phòng Tài nguyên Môi trường thuộc UBND cấp  huyện, thị xã, thành 
phố (sau đây gọi là phòng TNMT cấp huyện) Chuyển bước 2.  

+ Không đầy đủ thành phần: Trả và hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn 
thiện; 

Bước 2: Phòng Tài nguyên Môi trường cấp huyện hoặc cán bộ phụ trách 
môi trường cấp xã 

- Tiến hành kiểm tra nội dung hồ sơ: 
+ Đảm bảo quy định: tham mưu cho UBND cấp huyện ra văn bản thông báo 

về việc chấp thuận bản CK BVMT (hoặc UBND cấp xã). Chuyển bước 3 
+ Không đảm bảo quy định: tham mưu cho UBND cấp huyện (hoặc UBND cấp 

xã) ra văn bản thông báo về việc không chấp thuận bản CKBVMT. Chuyển bước 3. 
Bước 3: Lãnh đạo UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã. 
- Duyệt văn bản thông báo về việc chấp thuận bản CK BVMT hoặc không 

chấp thuận bản CK BVMT; Chuyển bước 4 
Bước 4: Phòng Tài nguyên Môi trường cấp huyện hoặc cán bộ phụ trách 

môi trường cấp xã 
- Chứng thực bản CKBVMT theo văn bản thông báo chấp thuận bản 

CKBVMT. Chuyển bước 5 
- Chuyển hồ sơ PBMC/ Trung tâm Hành chính công cấp huyện 
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Bước 5: BPMC cấp huyện/Trung tâm Hành chính công cấp huyện (hoặc 
cấp xã). 

Trả kết quả cho tổ chức hoặc công dân: văn bản thông báo về việc chấp 
nhận (hoặc không chấp nhận) đăng ký Bản CKBVMT và Bản CKBVMT đã 
được chấp nhận theo thông báo tại BPMC. 

Lưu ý: Thủ tục cấp Thông báo về việc chấp nhận đăng ký Bản CKBVMT 
đối với các dự án đầu tư trong KCN, KKT thuộc thẩm quyền của UBND cấp 
huyện sẽ do Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh giải quyết theo Quyết định số 
2777/2013/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 của UBND tỉnh "Về việc ban hành Quy 
định về trình tự, thủ tục đầu tư trực tiếp tại khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa 
bàn tỉnh Quảng Ninh”. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp BPMC/Trung tâm Hành chính 
công thuộc UBND cấp huyện. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
1. Hồ sơ đăng ký Bản CKBVMT với dự án thuộc đối tượng phải lập Bản 

CKBVMT (thuộc dự án đầu tư có tính chất, quy mô, công suất không thuộc 
danh mục hoặc dưới mức quy định của danh mục tại Phụ lục II Nghị định số 29) 
(Trường hợp 1) gồm: 

+ Ba (03) Bản CKBVMT với hình thức trang bìa, trang phụ bìa; cấu trúc và 
yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu quy định tại các Phụ lục 5.1 và 5.2 
Thông tư số 26;  

+ Một (01) dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi) có chữ ký (ghi rõ họ 
tên, chức danh) của người đại diện có thẩm quyền và đóng dấu (nếu có) của cơ 
quan chủ dự án. 

2. Hồ sơ đăng ký Bản CKBVMT đối với các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư nhưng có phát sinh 
chất thải sản xuất (Trường hợp 2) gồm: 

+ Ba (03) Bản CKBVMT với yêu cầu về cấu trúc và nội dung thực hiện 
theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.3 Thông tư số 26; 

+ Một (01) bản thuyết minh về phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
được chứng thực bởi chữ ký của người đại diện có thẩm quyền và đóng dấu (nếu 
có) của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc  
Trong đó:  
+ Trong thời gian 04 ngày làm việc sau khi nhận hồ sơ hợp lệ từ BPMC/ 

rung tâm Hành chính công cấp huyện chuyển lên, phòng Tài nguyên môi trường 
kiểm tra nội dung hồ sơ và trình UBND cấp huyện (đối với hồ sơ đảm bảo quy 
định) và phải hoàn thành việc cấp giấy xác nhận đăng ký Bản CKBVMT cho 
chủ dự án.  
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Đối với hồ sơ không đảm bảo quy định trong vòng 03 ngày làm việc phải ra 
văn bản thông báo về việc không chấp thuận bản CKBVMT. 

+ Trong thời gian 01 ngày làm việc, sau khi UBND cấp huyện hoàn thành việc 
cấp giấy xác nhận đăng ký Bản CKBVMT phải chuyển kết quả xuống BPMC/ 
Trung tâm Hành chính công cấp huyện và thực hiện trả kết quả cho chủ dự án. 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức hoặc công dân 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết  định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: UBND cấp xã. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng TNMT cấp huyện hoặc 

cán bộ phụ trách Môi trường, UBND cấp xã (khi được UBND cấp huyện ủy quyền) 
- Cơ quan phối hợp: không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Thông báo chấp nhận đăng ký Bản 

CKBVMT (kèm theo Bản CKBVMT đã được chấp nhận) hoặc thông báo không 
chấp nhận đăng ký Bản CKBVMT. 

* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   
- Mẫu bìa và trang phụ bìa của bản cam kết bảo vệ môi trường theo mẫu tại 

phụ lục 5.1 Thông tư số 26. 
- Cấu trúc và yêu cầu về nội dung Bản CKBVMT (đối với dự án đầu tư) 

theo mẫu tại phụ lục 5.2 Thông tư số 26. 
- Cấu trúc và yêu cầu về nội dung Bản CKBVMT (đối với phương án sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư) theo 
mẫu tại phụ lục 5.3 Thông tư số 26. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;  
- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ 

quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam 
kết bảo vệ môi trường. 

- Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 
29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá 
môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. 

- Thông tư 33/2012/TT-BCT ngày 14/11/2012 của Bộ Công Thương quy 
định về lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây dựng công 
trình mỏ khoáng sản rắn”.  

- Quyết định số 2777/2013/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 của UBND tỉnh 
"Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư trực tiếp tại khu công 
nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 



 323 

Mẫu bìa và trang phụ bìa của bản cam kết bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư 
(Phụ lục 5.1, Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 

tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
 

 
(Tên cơ quan chủ quản/phê duyệt dự án) 
(Tên doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
của Dự án (1) 

 
 
 
 
 
 
 

CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN (*) 
(Thủ trưởng cơ quan ký, ghi họ tên, 

đóng dấu) 

CƠ QUAN TƯ VẤN 
LẬP BẢN CAM KẾT (*) 

(nếu có) 
(Thủ trưởng cơ quan ký, ghi họ tên, 

đóng dấu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tháng… năm 20… 
 
 
Ghi chú:  
(1) Tên Dự án; 
(*) Chỉ thể hiện ở trang phụ bìa 



Mẫu Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường 
đối với dự án đầu tư 

(Phụ lục 5.2, Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 
tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

(Địa danh nơi thực hiện dự án), ngày... tháng... năm... 
 

                    Kính gửi : (1) 
 

Chúng tôi là: (2)  
Địa chỉ:   
Xin gửi đến quý (1) bản cam kết bảo vệ môi trường để đăng ký với các 

nội dung sau đây: 
I. Thông tin chung 

1.1. Tên dự án đầu tư: nêu đúng tên gọi của dự án như trong dự án đầu tư 
(báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương). 

1.2. Tên doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án: …  
1.3. Địa chỉ liên hệ của doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án: … 
1.4. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án: … 
1.5. Phương tiện liên lạc với doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án: (số điện 

thoại, số Fax, E-mail …). 
1.6. Địa điểm thực hiện dự án 
Mô tả vị trí địa lý (tọa độ theo quy chuẩn hiện hành, ranh giới) của địa 

điểm thực hiện dự án kèm theo sơ đồ minh họa chỉ rõ các đối tượng tự nhiên 
(sông ngòi, ao hồ, đường giao thông …), các đối tượng về kinh tế - xã hội (khu 
dân cư, khu đô thị; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; công trình văn hóa, tôn 
giáo, di tích lịch sử… ), hiện trạng sử dụng đất trên diện tích đất của dự án và 
các đối tượng khác xung quanh khu vực dự án. 

Chỉ rõ đâu là nguồn tiếp nhận nước thải, khí thải của dự án kèm theo các 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành áp dụng đối với các 
nguồn này. 

1.7. Quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
Nêu tóm lược về quy mô/công suất sản xuất; công nghệ sản xuất; liệt kê 

danh mục các thiết bị, máy móc kèm theo tình trạng của chúng. 
1.8. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng  
- Nhu cầu về nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất được tính theo 

ngày, tháng hoặc năm và phương thức cung cấp. 
- Nhu cầu và nguồn cung cấp điện, nước cho sản xuất. 
Yêu cầu:  
- Đối với dự án, phương án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất 

của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động quy định tại điểm b 
khoản 1 Điều 45 Thông tư này, nội dung của phần I Phụ lục này cần phải bổ 
sung: thông tin về cơ sở đang hoạt động, đặc biệt là các thông tin liên quan các 
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công trình, thiết bị, hạng mục, công nghệ sẽ được tiếp tục sử dụng hoặc loại bỏ 
hoặc thay đổi, điều chỉnh, bổ sung. 

- Đối với dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 45 Thông tư này, trong 
nội dung của phần I Phụ lục này, cần làm rõ hiện trạng thi công các hạng mục 
công trình của dự án, thể hiện rõ các thông tin về những thay đổi liên quan đến 
địa điểm, quy mô, công suất. 
II. Các tác động môi trường 

2.1. Các loại chất thải phát sinh 
2.1.1. Khí thải: … 
2.1.2. Nước thải: …  
2.1.3. Chất thải rắn: … 
2.1.4. Chất thải khác: … 
Đối với mỗi loại chất thải phải nêu đủ các thông tin về: nguồn phát sinh, 

tổng lượng phát sinh trên một đơn vị thời gian, thành phần chất thải và hàm 
lượng/nồng độ của từng thành phần. 

2.2. Các tác động khác 
Nêu tóm tắt các tác động (nếu có) do: sự xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; 

sự xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; sự bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng 
hồ; sự thay đổi mực nước mặt, nước dưới đất; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; 
sự biến đổi vi khí hậu; sự suy thoái các thành phần môi trường; sự biến đổi đa 
dạng sinh học và các yếu tố khác. 
III. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực 

3.1. Xử lý chất thải 
- Mỗi loại chất thải phát sinh đều phải có kèm theo biện pháp xử lý tương 

ứng, thuyết minh về mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả xử lý. Trong trường hợp 
không thể có biện pháp hoặc có nhưng khó khả thi trong khuôn khổ của dự án 
phải nêu rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải 
quyết, quyết định. 

- Phải có chứng minh rằng, sau khi áp dụng biện pháp thì các chất thải sẽ 
được xử lý đến mức nào, có so sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, 
quy định hiện hành. Trường hợp không đáp ứng được yêu cầu quy định thì phải 
nêu rõ lý do và có những kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng 
giải quyết, quyết định. 

3.2. Giảm thiểu các tác động khác 
Mỗi loại tác động phát sinh đều phải có kèm theo biện pháp giảm thiểu 

tương ứng, thuyết minh về mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả xử lý. Trong 
trường hợp không thể có biện pháp hoặc có nhưng khó khả thi trong khuôn khổ 
của dự án thì phải nêu rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan 
có hướng giải quyết, quyết định. 

Yêu cầu: 
- Đối với dự án đầu tư quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 Thông tư này, 

nội dung của phần III Phụ lục này cần phải nêu rõ kết quả của việc áp dụng các 
biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường của 
cơ sở đang hoạt động và phân tích các nguyên nhân của các kết quả đó. 
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- Đối với dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 45 Thông tư này, trong 
nội dung của phần III Phụ lục này, cần nêu rõ các thay đổi về biện pháp giảm 
thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường dự án đầu tư, 
phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.  
IV. Các công trình xử lý môi trường, chương trình giám sát môi trường 

4.1. Các công trình xử lý môi trường 
- Liệt kê đầy đủ các công trình xử lý môi trường đối với các chất thải rắn, 

lỏng, khí và chất thải khác trong khuôn khổ của dự án; kèm theo tiến độ thi công 
cụ thể cho từng công trình; 

- Các công trình xử lý môi trường phải được làm rõ về chủng loại, đặc 
tính kỹ thuật, số lượng cần thiết. 

4.2. Chương trình giám sát môi trường 
Đòi hỏi phải giám sát lưu lượng/tổng lượng thải và giám sát những thông 

số ô nhiễm đặc trưng cho chất thải của dự án theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện 
hành của Việt Nam, với tần suất tối thiểu 01 lần/06 tháng. Các điểm giám sát 
phải được thể hiện cụ thể trên sơ đồ với chú giải rõ ràng và tọa độ theo quy 
chuẩn hiện hành. 

Yêu cầu: Đối với dự án đầu tư quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 
Thông tư này, nội dung của mục 4.1 Phụ lục này cần phải nêu rõ hiện trạng các 
công trình, biện pháp bảo vệ môi trường hiện có của cơ sở đang hoạt động và 
mối liên hệ của các công trình này với hệ thống công trình, biện pháp bảo vệ 
môi trường của dự án cải tạo, nâng cấp, nâng công suất. 
V. Cam kết thực hiện 

Cam kết về việc thực hiện các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu tác 
động khác nêu trong bản cam kết; cam kết xử lý đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật hiện hành về môi trường; cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 
trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 
 
 Chủ dự án 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 
 
Ghi chú:  
(1) Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện việc đăng ký bản cam kết bảo vệ môi 
trường; (2) Tên tổ chức, cá nhân chủ dự án. 
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Mẫu Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường 
đối với phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng 

phải lập dự án đầu tư 
(Phụ lục 5.3, Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 

tháng 07 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
(Địa điểm), ngày …..tháng ….. năm 20….. 

 
Kính gửi : (1) 

 
Chúng tôi là: (2)  
Địa chỉ:   
Xin gửi đến quý (1) bản cam kết bảo vệ môi trường để đăng ký với các nội 

dung sau đây: 
BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  
A. Cam kết của chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

1.1. Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ môi 
trường của Luật Bảo vệ môi trường, các văn bản dưới luật và các quy định riêng 
(nếu có) tại địa phương. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi xin chịu hoàn toàn 
trách nhiệm nếu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường theo quy định của 
pháp luật.  

1.2. Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường được nêu 
dưới đây và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường có liên quan. 

1.3. Chúng tôi xin đảm bảo độ chính xác của các thông tin và nội dung 
điền trong bản cam kết bảo vệ môi trường này. 
B. Thông tin cơ bản về hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ  

2.1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:   
 2.2. Địa điểm dự kiến triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: 
 2.3. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; sản phẩm và số lượng  
 2.4. Diện tích mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (m2):   
2.5. Nguyên liệu, phụ liệu, phụ gia, hóa chất, dung môi, chất bảo quản, 

thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và các nguyên vật liệu khác sẽ được sử dụng trong 
quá trình sản xuất; nhu cầu sử dụng từng loại: 

 2.6. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu: dầu, than, củi, gas (tấn/năm); điện 
(kW/tháng):   
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Phần C. Các tác động môi trường và các biện pháp giảm thiểu trong giai 
đoạn thi công xây dựng 
 

Tình trạng Cam kết Yếu tố gây 
tác động Có Không 

Biện pháp giảm thiểu 
Có Không 

  Sử dụng phương tiện, máy móc 
thi công đã qua kiểm định 

  

  Sử dụng loại nhiên liệu ít gây ô 
nhiễm  

  

  Định kỳ bảo dưỡng phương tiện, 
thiết bị 

  

Khí thải từ 
các phương 
tiện vận 
chuyển, máy 
móc thi công 

  Biện pháp khác    
Xây dựng tường ngăn, phun nước 
để giảm bụi tại công trường thi 
công 

 
 

Bụi   

Biện pháp khác   
Định kỳ bảo dưỡng thiết bị    
Xây tường chống ồn xung 
quanh khu vực gây ồn  

  Tiếng ồn    

Biện pháp khác    
Nước thải 
sinh hoạt   Có biện pháp thu gom, xử lý sơ 

bộ trước khi thải ra môi trường  
  

   
Có biện pháp thu gom và thuê 
đơn vị có chức năng xử lý theo 
quy định 

  

   Biện pháp khác   

Nước mưa 
chảy tràn     

Có hệ thống rãnh thu nước, hố 
ga thu gom, lắng lọc nước mưa 
chảy tràn trước khi thoát ra môi 
trường   

    

   Thu gom và tái sử dụng     
Thu gom để tái chế hoặc tái sử 
dụng 

  
Chất thải rắn 
xây dựng   

Đổ thải đúng tại các địa điểm 
quy định của địa phương 

  

  Thu gom,  hợp đồng với cơ 
quan có chức năng để xử lý 

  

  Đốt   
Chất thải rắn 
sinh hoạt 

  Biện pháp khác    
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Trang bị các trang thiết bị bảo 
hộ lao động cần thiết cho người 
lao động 

    Các yếu tố 
gây mất an 
toàn lao động 

  
  

  
  

Biện pháp khác     

    

Lên kế hoạch cho từng hoạt 
động, báo cáo với cộng đồng địa 
phương để được hỗ trợ về thông 
tin công cộng trong trường hợp 
gây ra ảnh hưởng 

    Các yếu tố 
gây ảnh 
hưởng, gián 
đoạn tới hoạt 
động sản xuất 
và xã hội     Biện pháp khác    

 
Phần D. Các tác động môi trường và các biện pháp giảm thiểu trong giai 
đoạn hoạt động 
 

Tình trạng Cam kết 
Yếu tố gây tác 

động Có Khôn
g 

Biện pháp giảm thiểu 
Có Không 

  Lắp đặt ống khói với chiều cao 
cho phép 

  

  Lắp đặt quạt thông gió với bộ lọc 
không khí ở cuối đường ống  

  

  Tiết kiệm nhiên liệu sử dụng    

Khí thải 

  Biện pháp khác    

  Xây dựng tường ngăn, phun nước 
để giảm bụi  

  

  Lắp đặt hệ thống hút bụi    Bụi 

  Biện pháp khác    
    Lắp đặt quạt thông gió      

Mùi 
  Biện pháp khác    
  Định kỳ bảo dưỡng thiết bị    

  Xây tường ngăn cách âm để giảm 
tiếng ồn  

  Tiếng ồn 

  Biện pháp khác    
  Lắp đặt quạt thông gió    Nhiệt độ cao 

xung quanh 
khu vực sx     Biện pháp khác      

Nước thải sinh 
hoạt   

Xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trước 
khi thải vào hệ thống thoát nước 
chung 
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  Xử lý đáp ứng QCVN trước khi 
thải ra môi trường 

  

  Biện pháp khác   
  Thu gom và tái sử dụng    Nước thải từ hệ 

thống làm mát   Biện pháp khác   

    Thu gom nước thải (bể, ao, hồ, 
kênh…)   

    

    Xây dựng hệ thống xử lý nước 
thải sản xuất 

    

  
Xử lý nước thải đáp ứng tiêu 
chuẩn, quy chuẩn quy định trước 
khi thải ra nguồn nước  

  

Nước thải từ 
quá trình sản 
xuất 

    Biện pháp khác      

Chất thải rắn   Thu gom chất thải rắn (khu chứa 
rác)  

  

  Thu gom để tái chế hoặc tái sử 
dụng  

  
Chất thải rắn 
vô cơ 

  Hợp đồng với cơ quan chức năng 
để thu gom  

  

  Đốt   
 

  Biện pháp khác    

  Làm phân compost, biogas, tái sử 
dụng  

  

  Hợp đồng với cơ quan có chức 
năng để thu gom  

  Chất thải rắn 
hữu cơ 

  Biện pháp khác    

    
Trang bị các trang thiết bị bảo hộ 
lao động cần thiết cho người lao 
động 

    Các yếu tố gây 
mất an toàn lao 
động 

  Biện pháp khác    

    

Lên kế hoạch cho từng hoạt động 
sản xuất, báo cáo với cộng đồng 
địa phương để được hỗ trợ về 
thông tin công cộng trong trường 
hợp gây ra ảnh hưởng 

    
Các yếu tố gây 
ảnh hưởng, 
gián đoạn tới 
hoạt động sản 
xuất và xã hội 

  Biện pháp khác    

    Bố trí khu vực sản xuất cách khu 
vực đông dân cư xa nhất có thể   

    Các yếu tố gây 
phiền toái và 
nguy cơ đối với   Biện pháp khác    



 331 

sức khỏe cộng 
đồng 
Các yếu tố gây 
nguy cơ cháy, 
nổ 

  Trang bị, lắp đặt các thiết bị 
phòng cháy chữa cháy 

  

 
 CHỦ CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 
 
Ghi chú:  
(1) Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cấp xã được ủy quyền tổ chức thực hiện việc 
đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; (2) Tên tổ chức, cá nhân chủ cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ. 
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2. Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn 
giản cho các tổ chức hoặc công dân có cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

* Trình tự thực hiện: 
Bước 1: BPMC/ Trung tâm Hành chính công thuộc UBND cấp huyện: 
Tổ chức hoặc công dân nộp hồ sơ đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn 

giản (gọi tắt là đề án BVMT đơn giản) trực tiếp tại Bộ phận một cửa/ Trung tâm 
Hành chính công cấp huyện.  

Trường hợp cơ sở nằm trên địa bàn của từ 02 đơn vị hành chính cấp 
huyện trở lên, chủ cơ sở tự lựa chọn 01 trong số đơn vị hành chính cấp huyện đó 
để nộp hồ sơ đăng ký. 

- BPMC/Trung tâm Hành chính công UBND cấp huyện kiểm tra thành 
phần hồ sơ: 

+ Đầy đủ thành phần: viết phiếu hẹn trả kết quả; chuyển hồ sơ đầy đủ thành 
phần đến phòng Tài nguyên Môi trường thuộc UBND cấp  huyện. Chuyển bước 2.  

+ Không đầy đủ thành phần: Trả và hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện; 
Bước 2: Phòng TNMT cấp huyện: 
- Tiến hành kiểm tra nội dung hồ sơ: 
+ Hồ sơ chưa đúng quy định: có văn bản thông báo hoàn chỉnh hồ sơ (tổ 

chức công dân hiện lại bước 1). 
+ Hồ sơ đúng quy định:  
* Tổ chức xem xét, đánh giá Đề án BVMT đơn giản; trường hợp cần thiết, 

tổ chức đoàn đến khảo sát, kiểm tra thực tế tại cơ sở, mời chuyên gia viết nhận 
xét về đề án, xin ý kiến của UBND cấp huyện có liên quan (trường hợp địa điểm 
của cơ sở nằm trên địa bàn của đơn vị hành chính cấp huyện khác) để đánh giá 
đề án; có văn bản thông báo cho chủ cơ sở biết (chỉ một lần duy nhất): 

- Đề án BVMT đơn giản phải chỉnh sửa, bổ sung kèm theo yêu cầu cụ thể 
về việc chỉnh sửa, bổ sung bằng Biên bản làm việc hoặc văn bản thông báo; 
chuyển bước 3. 

- Đề án BVMT đơn giản không đủ điều kiện cấp giấy xác nhận đăng ký; 
tham mưu văn bản thông báo nêu rõ lý do. chuyển bước 3. 

* Đề án BVMT đơn giản không phải chỉnh sửa, bổ sung hoặc đã được chủ 
cơ sở chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu, Tham mưu cấp giấy xác nhận đăng ký Đề 
án BVMT đơn giản;  chuyển bước 3. 

Bước 3: Lãnh đạo UBND cấp huyện; 
Duyệt văn bản thông báo yêu cầu cụ thể về việc chỉnh sửa, bổ sung hoặc  

văn bản thông báo không đủ điều kiện cấp giấy xác nhận đăng ký hoặc giấy xác 
nhận đăng ký Đề án BVMT đơn giản. chuyển bước 4. 

Bước 4: Phòng TNMT cấp huyện:  
- Chứng thực Đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo giấy xác nhận 

chuyển hồ sơ PBMC/ Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Chuyển bước 5 
- Chuyển hồ sơ BPMC/ Trung tâm Hành chính công cấp huyện 
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Bước 5: BPMC / Trung tâm Hành chính công cấp huyện: 
Trả kết quả cho tổ chức hoặc công dân: văn bản thông báo yêu cầu cụ thể 

về việc chỉnh sửa, bổ sung hoặc văn bản thông báo không đủ điều kiện cấp giấy 
xác nhận đăng ký hoặc giấy xác nhận đăng ký Đề án BVMT đơn giản và Đề án 
BVMT đơn giản đã được chứng thực.  

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp BPMC/ Trung tâm Hành 
chính công thuộc UBND cấp huyện. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Một (01) văn bản đề nghị xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường 

đơn giản (theo mẫu quy định tại Phụ lục 20 Thông tư số 01); 
+ Năm (05) bản Đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo mẫu quy định tại 

phụ lục số 19a, 19b, 21 Thông tư số 01 (cụ thể: đối với cơ sở có dự án đầu tư lập 
theo mẫu 19a, 21; cơ sở không có dự án đầu tư và có phát sinh chất thải sản xuất 
lập theo mẫu 19b, 21). Trường hợp cần thiết theo yêu cầu của UBND cấp huyện, 
chủ cơ sở bổ sung số lượng bản Đề án bảo vệ môi  trường đơn giản. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết:  
- Tối đa hai mươi mốt (21) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ đối với Đề án BVMT đơn giản của cơ sở nằm trên địa bàn của từ hai (02) đơn 
vị hành chính cấp huyện trở lên; 

- Tối đa mười bốn (14) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
đối với Đề án BVMT đơn giản của cơ sở nằm trên địa bàn của một (01) đơn vị 
hành chính cấp huyện; 

Không bao gồm thời gian mà chủ cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức hoặc công dân  
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết  định theo quy định: UBND cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng TNMT cấp huyện. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi 

trường đơn giản và Đề án bảo vệ môi trường đã chứng thực. 
* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   
- Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký Đề án BVMT đơn giản theo mẫu quy 

định tại Phụ lục 20 Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT. 
- Mẫu bìa và trang phục bìa của đề án BVMT đơn giản theo mẫu tại phụ 

lục 21 Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT. 
- Cấu trúc và nội dung của Đề án BVMT đơn giản (đối với cơ sở có dự án 

đầu tư) theo mẫu tại phụ lục 19a Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT. 
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- Cấu trúc và nội dung của Đề án BVMT đơn giản (cơ sở không có dự án 
đầu tư và có phát sinh chất thải sản xuất) theo mẫu tại phụ lục 19b Thông tư số 
01/2012/TT-BTNMT. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không  
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;  
- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ 

quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam 
kết bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính Phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của 
Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi 
trường, cam kết bảo vệ môi trường. 

- Thông tư số 22/2014/TT-BTNMT ngày 5/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 
29/4/2014. 

- Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác 
nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo 
vệ môi trường đơn giản. 
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Mẫu Cấu trúc và nội dung của đề án bảo vệ môi trường đơn giản 
đối với cơ sở có dự án đầu tư   

(Phụ lục 19a, Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 
tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

MỤC LỤC 
DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT 

MỞ ĐẦU 
- Cơ sở được thành lập theo quyết định của ai/cấp nào, số và ngày của văn 

bản hay quyết định thành lập; số và ngày của văn bản đăng ký đầu tư (nếu có); 
số và ngày của giấy chứng nhận đầu tư (nếu có); các thông tin liên quan khác 
(sao và đính kèm các văn bản ở phần phụ lục của đề án). 

- Việc thành lập cơ sở có phù hợp với các quy hoạch liên quan đã được phê 
duyệt hay không (quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 
quy hoạch phát triển ngành, các quy hoạch liên quan khác), có phù hợp với chủ 
trương phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn hay không. 

- Trường hợp địa điểm của cơ sở đặt tại khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
tập trung thì phải nêu rõ tên của khu/cụm, số và ngày của văn bản chấp thuận của 
Ban quản lý khu/cụm đó (sao và đính kèm văn bản ở phần phụ lục của đề án). 

- Nêu rõ tình trạng hiện tại của cơ sở (thuộc loại nào theo quy định tại 
khoản 1 Điều 15 của Thông tư này). 

Chương 1.  
MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ QUA CỦA CƠ SỞ 
1.1. Tên cơ sở  
 Nêu đầy đủ, chính xác tên gọi hiện hành của cơ sở (thống nhất với tên đã 
ghi ở trang bìa và trang phụ bìa của đề án bảo vệ môi trường này). 
1.2. Chủ cơ sở  
 Nêu đầy đủ họ, tên và chức danh của chủ cơ sở kèm theo chỉ dẫn về địa 
chỉ liên hệ, phương tiện liên lạc (điện thoại, fax, hòm thư điện tử). 
1.3. Vị trí địa lý của cơ sở 

- Mô tả vị trí địa lý của cơ sở: Nêu cụ thể vị trí thuộc địa bàn của đơn vị 
hành chính từ cấp thôn và/hoặc xã trở lên; trường hợp cơ sở nằm trong khu sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung thì phải chỉ rõ tên khu/cụm này trước khi nêu 
địa danh hành chính; tọa độ các điểm khống chế vị trí của cơ sở (nếu có). 

- Mô tả các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội xung quanh cách ranh giới 
của cơ sở ít nhất một (01) km (sông, suối, ao, hồ và các vực nước khác; vườn 
quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển và các khu bảo tồn thiên 
nhiên khác; hệ thống giao thông thủy, bộ đi đến cơ sở; các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ; các điểm dân cư, bệnh viện, trường học, nhà thờ, đền, chùa; các 
khu nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí; các khu di tích lịch sử, văn hóa, di sản văn 
hóa đã xếp hạng và các đối tượng kinh tế - xã hội khác). 
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Yêu cầu: Phải có ít nhất một (01) bản đồ hoặc sơ đồ đính kèm để minh họa vị trí 
địa lý của cơ sở và các đối tượng xung quanh như đã mô tả. 
1.4. Quy mô/công suất, thời gian hoạt động của cơ sở 
 - Quy mô/công suất. 
 - Thời điểm đã đưa cơ sở vào vận hành/hoạt động; dự kiến đưa cơ sở vào vận 
hành/hoạt động (đối với cơ sở quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 15 Thông tư này). 
1.5. Công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở 
 Mô tả tóm tắt công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở kèm theo sơ đồ 
minh họa, trong đó có chỉ dẫn cụ thể vị trí của các dòng chất thải và/hoặc vị trí 
có thể gây ra các vấn đề môi trường không do chất thải (nếu có). 
1.6. Máy móc, thiết bị 
 Liệt kê đầy đủ các loại máy móc, thiết bị đã lắp đặt và đang vận hành; 
đang và sẽ lắp đặt (đối với cơ sở quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 15 Thông tư 
này) với chỉ dẫn cụ thể về: Tên gọi, nơi sản xuất, năm sản xuất, tình trạng khi 
đưa vào sử dụng (mới hay cũ, nếu cũ thì tỷ lệ còn lại là bao nhiêu). 
1.7. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu 
 - Liệt kê từng loại nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất cần sử dụng với chỉ 
dẫn cụ thể về: Tên thương mại, công thức hóa học (nếu có), khối lượng sử dụng 
tính theo đơn vị thời gian (ngày, tháng, quý, năm). 

- Nêu cụ thể khối lượng điện, nước và các vật liệu khác cần sử dụng tính 
theo đơn vị thời gian (ngày, tháng, quý, năm). 
1.8. Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở trong thời gian 
đã qua 

- Nêu tóm tắt tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở từ 
giai đoạn chuẩn bị (giải phóng mặt bằng) đến thời điểm lập đề án bảo vệ môi 
trường đơn giản. 

- Lý do đã không lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, bản cam kết 
bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường trước đây.  

- Hình thức, mức độ đã bị xử phạt vi phạm hành chính và xử phạt khác về 
môi trường (nếu có).  

- Những tồn tại, khó khăn (nếu có). 
Yêu cầu: Trường hợp đã bị xử phạt, phải sao và đính kèm các văn bản xử phạt 
vào phần phụ lục của bản đề án. 

Chương 2.  
MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG 

KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI CỦA CƠ SỞ VÀ BIỆN PHÁP 
QUẢN LÝ/XỬ LÝ 

2.1. Nguồn chất thải rắn thông thường 
2.2. Nguồn chất thải lỏng  
2.3. Nguồn chất thải khí 
2.4. Nguồn chất thải nguy hại 
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Yêu cầu: Đối với các loại chất thải rắn, lỏng và khí phải: 
- Mô tả rõ từng nguồn phát sinh chất thải kèm theo tính toán cụ thể về: 

Nồng độ của từng thông số theo quy chuẩn kỹ thuật về môi trường tương ứng; 
tổng lượng/lưu lượng thải (kg, tấn, m3) của từng thông số và của toàn bộ nguồn 
trong một ngày đêm (24 giờ), một tháng, một quý và một năm. 

- Tính toán tổng lượng/lưu lượng thải (kg, tấn, m3) của toàn bộ cơ sở trong 
một ngày đêm (24 giờ), một tháng, một quý và một năm; trường hợp cơ sở có từ 
02 điểm thải khác nhau trở lên ra môi trường thì phải tính tổng lượng/lưu lượng 
thải cho từng điểm thải. 

- Mô tả quy trình quản lý, xử lý chất thải.  
- Mô tả hình thức xử lý (tự xử lý, thuê xử lý), công nghệ và biện pháp xử lý:  

•  Trường hợp tự xử lý, phải mô tả công nghệ và biện pháp xử lý, đặc trưng 
của chất thải trước và sau xử lý, hiệu quả xử lý, kết quả đạt được và so 
sánh kết quả với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện 
hành.  

•  Trường hợp thuê xử lý (đối với chất thải rắn, chất thải lỏng), phải nêu rõ 
tên, địa chỉ của đơn vị nhận xử lý thuê, có hợp đồng chính thức, hợp đồng 
nguyên tắc (đối với công trình dự kiến sẽ xây dựng) về việc thuê xử lý, sao 
và đính bản sao hợp đồng này ở phần phụ lục của bản đề án. 

2.5. Nguồn tiếng ồn, độ rung 
- Mô tả rõ từng nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung. 
- Mô tả biện pháp xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý của biện pháp trên cơ 

sở so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành. 
2.6. Các vấn đề môi trường, vấn đề kinh tế - xã hội do cơ sở tạo ra không 
liên quan đến chất thải 

Mô tả các vấn đề môi trường do cơ sở tạo ra (nếu có), như: Xói mòn, 
trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; thay đổi mực nước 
mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; suy thoái các thành phần môi 
trường vật lý và sinh học; biến đổi đa dạng sinh học và các vấn đề môi trường 
khác không liên quan đến chất thải; giải pháp/biện pháp xử lý từng vấn đề xảy 
ra, đánh giá hiệu quả và mức độ đạt được của giải pháp/biện pháp này so với các 
quy định hiện hành (nếu có). 
Yêu cầu: Việc trình bày, mô tả của các mục từ 2.1 đến 2.6 phải thể hiện rõ theo 
từng giai đoạn, cụ thể như sau: 

- Giai đoạn vận hành/hoạt động hiện tại; 
- Giai đoạn vận hành/hoạt động trong tương lai theo kế hoạch đã đặt ra 

(nếu có); 
- Giai đoạn chuẩn bị, thi công xây dựng, vận hành/hoạt động toàn bộ (chỉ 

áp dụng đối với cơ sở quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 15 Thông tư này); 
- Giai đoạn thi công xây dựng các biện pháp bảo vệ môi trường, vận 

hành/hoạt động toàn bộ (chỉ áp dụng đối với cơ sở chưa hoàn thành công trình, 
biện pháp bảo vệ môi trường đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường). 
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Chương 3.  
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HẰNG NĂM 

3.1. Kế hoạch quản lý chất thải 

Giai đoạn 
của cơ sở 

Nguồn 
phát 
sinh 
chất 
thải 

Loại chất 
thải và 

tổng 
lượng/lưu 

lượng 

Biện 
pháp 
quản 

lý/xử lý 

Kinh 
phí 

dự kiến 
hằng 
năm 
(triệu 
đồng) 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

1 2 3 4 5 6 7 
      
     
     

Chuẩn bị 
 

 
     
      
     
     

 
Thi công 
xây dựng  

     
      
     
     

 
Vận hành 

 
     

3.2. Kế hoạch quản lý các vấn đề môi trường không liên quan đến chất thải 

Giai đoạn 
của cơ sở 

Vấn đề môi 
trường 

Biện pháp 
quản lý/xử lý 

Kinh phí 
dự kiến 

hằng năm 
(triệu đồng) 

Trách nhiệm          
thực hiện 

1 2 3 4 5 
    

Chuẩn bị 
    
    Thi công 

xây dựng     
    

Vận hành 
    

 
3.3. Kế hoạch ứng phó sự cố 
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Giai 
đoạn của 

cơ sở 

Loại sự cố có thể 
xảy ra Biện pháp ứng phó Trách nhiệm 

thực hiện 

1 2 3 4 
   Chuẩn 

bị 
    

   Thi công 
xây 

dựng    

   Vận 
hành    

3.4. Kế hoạch quan trắc môi trường  

Giai 
đoạn của 

cơ sở 

Nội dung 
quan trắc 

Điểm 
quan trắc 

(mã số, địa 
danh, tọa 

độ) 

Thông 
số quan 

trắc 

Tần 
suất 
quan 
trắc 

Kinh 
phí dự 
kiến 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

1 2 3 4 5 6 7 
      

Chuẩn bị 
      
      Thi công 

xây dựng       
      Vận 

hành       
Yêu cầu:  

a) Mục 3.1, Mục 3.2, Mục 3.3 và Mục 3.4 
Giai đoạn chuẩn bị, thi công xây dựng chỉ áp dụng đối với cơ sở có kế 

hoạch, dự kiến xây dựng công trình và cơ sở quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 
15 Thông tư này. 

b) Mục 3.4: 
- Đối với chất thải: Chỉ quan trắc các thông số đặc trưng cho chất thải 

của cơ sở và đã được quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường tương 
ứng với tần suất theo quy định hiện hành về quan trắc môi trường, trường hợp 
chưa có quy định thì phải quan trắc ít nhất ba (03) tháng/lần. 

- Đối với môi trường xung quanh: Chỉ quan trắc ở những nơi chưa có 
điểm quan trắc của cơ quan nhà nước với tần suất theo quy định hiện hành về 
quan trắc môi trường, trường hợp chưa có quy định thì phải quan trắc ít nhất 
sáu (06) tháng/lần. 
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- Từng điểm quan trắc phải được thể hiện trên bản đồ hoặc sơ đồ minh 
họa. 

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 
1. Kết luận 

Phải kết luận rõ:  
- Đã nhận dạng được hết các dòng chất thải và tính toán được hết các loại 

chất thải, nhận dạng và mô tả được hết các vấn đề về môi trường và xã hội 
không liên quan đến chất thải hay chưa; nếu chưa thì nêu rõ lý do và đề xuất 
hướng giải quyết tiếp theo. 

- Các loại chất thải, các vấn đề về môi trường và xã hội do cơ sở tạo ra có 
thể được xử lý đạt yêu cầu quy định hay không; trường hợp không thì nêu rõ lý 
do và đề xuất hướng giải quyết tiếp theo. 

- Có đủ khả năng để ứng phó hiệu quả với tình trạng ô nhiễm môi trường 
khi các sự cố xảy ra hay không; nếu không thì nêu rõ lý do và đề xuất hướng 
giải quyết tiếp theo. 
2. Kiến nghị 

Kiến nghị với các cấp, các ngành liên quan ở trung ương và địa phương để 
giải quyết các vấn đề vượt quá khả năng giải quyết của chủ cơ sở. 
3. Cam kết 

- Cam kết thực hiện những nội dung về bảo vệ môi trường đã nêu trong đề 
án, đặc biệt là các nội dung về xử lý chất thải, xử lý các vấn đề môi trường, kế 
hoạch quản lý môi trường. 

- Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có liên 
quan đến cơ sở, kể cả các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. 

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp để 
xảy ra các sự cố trong quá trình triển khai xây dựng và hoạt động của cơ sở. 

PHỤ LỤC 
Phụ lục 1: Các văn bản liên quan 
Phụ lục 1.1. Bản sao các văn bản pháp lý liên quan đến sự hình thành cơ sở 
Phụ lục 1.2. Bản sao các văn bản về xử lý vi phạm về môi trường (nếu có) 
Phụ lục 1.3. Bản sao các phiếu kết quả phân tích thí nghiệm về môi trường, 

hợp đồng xử lý về môi trường (nếu có) 
Phụ lục 1.4. Bản sao các văn bản khác có liên quan (nếu có) 
Phụ lục 2. Các hình, ảnh minh họa (trừ các hình, ảnh đã thể hiện trong bản đề án). 
Yêu cầu: Từng văn bản, hình, ảnh trong phụ lục phải được xếp theo thứ tự rõ 
ràng với mã số cụ thể và đều phải được dẫn chiếu ở phần nội dung tương ứng 
của bản đề án. 
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Mẫu Cấu trúc và nội dung của đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với cơ 
sở không có dự án đầu tư và có phát sinh chất thải sản xuất  

(Phụ lục 19b, Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 
tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 
MỤC LỤC 
MỞ ĐẦU 

- Cơ sở được thành lập trên cơ sở giấy phép kinh doanh/đăng ký kinh doanh 
nào, số và ngày của văn bản đó (sao và đính kèm văn bản ở phần phụ lục). 
 - Nêu rõ tình trạng hiện tại của cơ sở (thuộc loại nào theo quy định tại 
khoản 1 Điều 15 Thông tư này). 

Chương 1.  
MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ 

1.1. Tên cơ sở  
 Nêu đầy đủ, chính xác tên gọi hiện hành của cơ sở. 
1.2. Chủ cơ sở 
 Nêu đầy đủ họ, tên và chức danh của chủ cơ sở kèm theo chỉ dẫn về địa 
chỉ liên hệ, phương tiện liên lạc (điện thoại, fax, hòm thư điện tử). 
1.3. Vị trí địa lý của cơ sở 

Nêu cụ thể vị trí thuộc địa bàn của đơn vị hành chính từ cấp thôn và/hoặc 
xã trở lên. 
1.4. Quy mô/công suất, thời gian hoạt động của cơ sở 
 - Quy mô/công suất. 
 - Thời điểm đã đưa cơ sở vào vận hành/hoạt động; dự kiến đưa cơ sở vào vận 
hành/hoạt động (đối với cơ sở quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 15 Thông tư này). 

Chương 2. 
NGUỒN CHẤT THẢI VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ/XỬ LÝ 

2.1. Nguồn chất thải rắn thông thường 
2.2. Nguồn chất thải lỏng  
2.3. Nguồn chất thải khí 
2.4. Nguồn chất thải nguy hại (nếu có) 
Yêu cầu: Đối với các loại chất thải rắn, lỏng và khí: Liệt kê nguồn phát sinh 
chất thải, tổng lượng/lưu lượng thải (kg, tấn, m3) của từng nguồn và của cả cơ 
sở trong một ngày đêm (24 giờ); biện pháp quản lý, xử lý. 
2.5. Nguồn tiếng ồn, độ rung 

Liệt kê các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung, mức độ; biện pháp xử lý. 
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 
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- Các vấn đề có liên quan đến chất thải, các vấn đề không liên quan đến 
chất thải có nghiêm trọng không, có thể chủ động xử lý được không? trường hợp 
không thì nêu rõ lý do và đề xuất hướng giải quyết. 

- Có đủ khả năng giải quyết các vấn đề về chất thải và các vấn đề môi 
trường khác không; nếu không thì nêu rõ lý do và đề xuất hướng giải quyết. 
2. Kiến nghị 

Kiến nghị với các cấp, các ngành liên quan ở địa phương để giải quyết các 
vấn đề vượt quá khả năng giải quyết của chủ cơ sở. 
3. Cam kết 

- Cam kết thực hiện những nội dung về bảo vệ môi trường đã nêu trong đề 
án bảo vệ môi trường đơn giản, đặc biệt là các nội dung về xử lý chất thải. 

- Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có liên 
quan đến cơ sở. 

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp để 
xảy ra các sự cố trong quá trình triển khai xây dựng và hoạt động của cơ sở. 

 
PHỤ LỤC 

- Các văn bản liên quan. 
- Các hình vẽ, hình ảnh (nếu có). 
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Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản 
(Phụ lục 20, Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 

3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
 

…(1)… 
 

Số: ....... 
V/v xác nhận đăng ký đề án 
bảo vệ môi trường đơn giản 
của …(2)… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
    (Địa danh), ngày… tháng… năm… 

 
Kính gửi:  Ủy ban nhân dân …(3)… 

…(1)… có địa chỉ tại …(4)…, xin gửi đến Ủy ban nhân dân …(3)… năm 
(05) bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản của …(2)…  

Chúng tôi cam kết rằng mọi thông tin, số liệu đưa ra tại bản đề án nói trên 
là hoàn toàn trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có gì 
sai phạm. 

Kính đề nghị quý Ủy ban sớm xem xét và cấp giấy xác nhận đăng ký đề án 
bảo vệ môi trường đơn giản này. 

Xin trân trọng cám ơn./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- …(6)…; 
- Lưu … 

…(5)… 
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 

 

Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở. 
(2) Tên đầy đủ của cơ sở. 
(3) Tên đơn vị hành chính cấp huyện. 
(4) Địa chỉ liên hệ theo bưu điện 
(5) Đại diện có thẩm quyền của cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở. 
(6) Nơi nhận khác (nếu có). 
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Mẫu bìa và trang phụ bìa của đề án bảo vệ môi trường đơn giản 
(Phụ lục 21, Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 

3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
 

(TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN/ PHÊ DUYỆT CƠ SỞ - nếu có) 
(TÊN CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP CHỦ CƠ SỞ) 

 
 
 
 
 
 
 

ĐỀ ÁN   
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN 

của …(1)… 
 
 
 
 
 
 
 

CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP CHỦ 
CƠ SỞ (*) 

(Người đại diện có thẩm quyền 
 ký, ghi họ tên, đóng dấu) 

CƠ QUAN TƯ VẤN (nếu có) (*)  
(Người đại diện có thẩm quyền  

 ký, ghi họ tên, đóng dấu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Địa danh), Tháng… năm… 
 

 
Ghi chú:  
(1) Tên đầy đủ, chính xác của cơ sở (theo văn bản về đầu tư của cơ sở). 
(*) Chỉ thể hiện ở trang phụ bìa. 
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3. Thủ tục Đăng ký khai thác nước dưới đất 
* Trình tự thực hiện  
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp tờ khai tại Trung tâm Hành chính công 

hoặc bộ phận một cửa thuộc UBND cấp huyện. 
- Bước 2: Trung tâm Hành chính công hoặc bộ phận một cửa thuộc UBND 

cấp huyện kiểm tra tờ khai: 
+ Nếu tờ khai chưa đầy đủ, không hợp lệ, đơn vị tiếp nhận trả lại và hướng 

dẫn cá nhân, tổ chức làm đúng theo Mẫu 38 quy định tại Phụ lục Thông tư số 
27/2014/TT-BTNMT. 

+ Nếu tờ khai đầy đủ, hợp lệ, Trung tâm Hành chính công hoặc bộ phận 
một cửa thuộc UBND cấp huyện tiếp nhận, viết giấy biên nhận và trả kết quả 
cho cá nhân, tổ chức. 

+ Thu phí thẩm định, lệ phí cấp giấy phép (nếu có), chuyển hồ sơ đến 
Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành thẩm định theo quy định của pháp 
luật về tài nguyên nước. 

Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra nội dung 
thông tin, xác nhận vào tờ khai đối với trường hợp đủ điều kiện đăng ký. Trường 
hợp không đủ điều kiện đăng ký thì thông báo lý do bằng văn bản đến tổ chức, 
cá nhân đề nghị đăng ký. 

Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào giấy biên nhận, đến Trung tâm Hành 
chính công hoặc bộ phận một cửa thuộc UBND cấp huyện nhận kết quả. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính 
công hoặc bộ phận một cửa thuộc UBND cấp huyện. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ  
- Thành phần hồ sơ gồm:  
Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất (bản chính, nội dung 

theo Mẫu 38, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT). 
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 
* Thời hạn giải quyết: Mười (10) ngày làm việc. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 
* Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
* Kết quả thực hiện TTHC: xác nhận tại tờ khai đăng ký khai thác nước 

dưới đất. 
* Lệ phí: chưa quy định 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
Mẫu 38: Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất (ban hành 

kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT). 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
- Tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai thác nước dưới đất cho hoạt động 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 10 m3/ngày đêm, 
giếng khoan khai thác nước dưới đất cho sinh hoạt của hộ gia đình, cho các hoạt 
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động văn hóa, tôn giáo, nghiên cứu khoa học nằm trong các khu vực phải đăng 
ký khai thác nước dưới đất và có chiều sâu lớn hơn 20 m (quy định tại Khoản 3, 
Điều 4 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT) 

- Các nội dung Quy định tại Khoản 1, 2 Điều 4 Thông tư số 27/2014/TT-
BTNMT. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC 
- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012. 
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước. 
- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ 
sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước. 
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Mẫu 38 
MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CÔNG TRÌNH KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT 
(Ban hành kèm theo Phụ lục Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 

năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TỜ KHAI 

ĐĂNG KÝ CÔNG TRÌNH KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT 
 
A - PHẦN DÀNH CHO TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ 
1. Thông tin về tổ chức/cá nhân đăng ký: 
1.1. Tên tổ chức/cá nhân:......................................................................................... 
(Đối với tổ chức ghi đầy đủ tên theo Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký 
kinh doanh/đối với cá nhân ghi đầy đủ họ tên theo Chứng minh nhân dân). 
1.2. Địa chỉ liên hệ:.................................................................................................. 
1.3. Số điện thoại liên hệ (nếu có): …………………............................................. 
2. Thông tin về công trình khai thác: 
2.1. Vị trí công trình: .............................................................................................. 
(Ghi rõ thôn/ấp; xã/phường; quận/huyện; tỉnh/thành phố nơi đặt công trình khai 
thác nước dưới đất) 
2.2. Chiều sâu khai thác: ............(m); 
2.3. Lượng nước khai thác, sử dụng:…......... (m3/ngày đêm); 
2.4. Mục đích khai thác, sử dụng nước:.................................................................. 
(Ghi rõ khai thác, sử dụng nước cho: ăn uống, sinh hoạt hộ gia đình; sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ hoặc các mục đích khác). 
       .........., ngày..... tháng ........ năm .............. 
           TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ 
          (ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

B - PHẦN XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ 
    (Xác nhận, ký, đóng dấu) 

  
Cơ quan đăng ký khai thác nước dưới đất xác nhận các nội dung sau: 
1. Tính xác thực về tư cách pháp nhân của tổ chức /cá nhân xin đăng ký. 
2. Vị trí công trình, lưu lượng khai thác và mục đích sử dụng nước. 
3. Quy định trường hợp không còn sử dụng công trình khai thác nước dưới đất thì thông báo 
và trả Tờ khai thông qua Tổ trưởng tổ dân phố (hoặc trưởng thôn, ấp, phum, bản, sóc) để báo 
cho cơ quan quản lý hoặc thông báo trực tiếp và trả tờ khai cho cơ quan quản lý; thực hiện 
việc trám, lấp giếng theo quy định khi không còn sử dụng công trình khai thác nước dưới đất; 
thông báo ngay cho cơ quan quản lý khi có sự cố nghiêm trọng xảy ra trong quá trình khai 
thác nước dưới đất tại công trình đăng ký. 
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VII- LĨNH VỰC TƯ PHÁP 
1. Thủ tục Thay đổi, cải chính, hộ tịch cho người đủ 14 tuổi trở lên và 

xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho mọi trường 
hợp, không phân biệt độ tuổi 

* Trình tự thực hiện: 
- Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công. 
- Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ thuộc lĩnh vực tư pháp tại Bộ phận một cửa / 

Trung tâm hành chính công kiểm tra hồ sơ, tra cứu dữ liệu tại sổ hộ tịch và trực 
tiếp soạn thảo các giấy tờ cần trình kí, trình trực tiếp lãnh đạo UBND cấp huyện 
ký hồ sơ. 

- Trả kết quả cho công dân. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công UBND cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
 - Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh (theo mẫu quy định); 
+ Xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ 

tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch và các giấy tờ 
liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, 
xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch. 

+ Đối với trường hợp xác định lại giới tính, thì phải nộp Giấy chứng nhận y 
tế do Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép can thiệp y tế. 

+ Cá nhân phải xuất trình:  
1. Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch 

để xác định về cá nhân người đó; 
2. Sổ hộ khẩu, Sổ đăng ký tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong 

nước); Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú (đối với người 
nước ngoài cư trú tại Việt Nam). 

3. Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hộ tịch được gửi qua hệ thống bưu 
chính, thì các giấy tờ trên phải là bản sao có chứng thực; trường hợp trực tiếp 
nộp hồ sơ thì nộp bản sao các giấy tờ nêu trên, kèm bản chính để đối chiếu hoặc 
bản sao có chứng thực”. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trường 

hợp cần xác minh thì thời hạn trên kéo dài thêm không quá 05 ngày. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:  UBND cấp huyện. 
 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp 
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 - Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
 * Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch xác 
định lại dân tộc, giới tính. 
 * Phí, lệ phí: 25.000 đồng/lần thay đổi hoặc cải chính (theo Quyết định số 
1692/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh Quảng Ninh). 
 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ 
sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh  
(Mẫu số TP/HT-2012-TKTĐ,CCHT ban hành kèm theo Thông tư số 
09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013). 
 * Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
 - Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới 
tính, bổ sung hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành 
vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha mẹ hoặc người giám hộ; 
 - Thay đổi họ, tên, chữ đệm cho người từ đủ 9 tuổi trở lên, xác định lại dân 
tộc cho người từ đủ 15 tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó thể hiện trong 
Tờ khai. Trường hợp xác định lại dân tộc cho con dưới 15 tuổi phải nộp văn bản 
thỏa thuận của cha và mẹ về việc xác định lại dân tộc cho con. 
 * Căn cứ pháp lý của TTHC: 
 - Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng 
ký và quản lý hộ tịch; 
 - Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực; 
 - Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn 
một số quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính 
phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; 
 - Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc 
ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch; 
 - Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư 
pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu 
mẫu hộ tịch; 

- Thông tư 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 
về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ 
tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư 
pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP; 
 - Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 
phí hộ tịch, CMND; quy định không thu, miễn thu và bãi bỏ một số nội dung thu 
đối với lệ phí hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
 

 



 350 

Mẫu Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, 
 xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong giấy khai sinh 
(Mẫu số TP/HT-2012-TKTĐ,CCHT ban hành kèm theo Thông tư số 

09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013) 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG  

HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH 
TRONG GIẤY KHAI SINH 

 

Kính gửi: (1) .........................................................................  
Họ và tên người khai: .......................................................................................... 
Nơi thường trú/tạm trú: (2)....................................................................................... 
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)............................................................ 
Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân 
tộc, xác định lại giới tính:........................................................................................ 
Đề nghị (1).........................................................đăng ký việc (4).............................. 
.................................................................................................................................
...... cho người có tên dưới đây 
Họ và tên: ........................................................ Giới tính:....................................... 
Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................ 
Dân tộc:......................................................Quốc tịch:............................................. 
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)............................................................ 
Nơi thường trú/tạm trú: (2)....................................................................................... 
Đã đăng ký khai sinh tại:.................................ngày......... tháng ........ năm ........... 
Theo Giấy khai sinh số: ................................................Quyển số:.......................... 
từ:(5) ........................................................................................................................ 
thành: (5).................................................................................................................. 
Lý do:...................................................................................................................... 
................................................................................................................................. 
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về cam đoan của mình. 

Làm tại:......................, ngày........tháng ........năm .......... 
Người khai 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 
 Ý kiến của người được thay đổi họ, tên (nếu 

người đó từ đủ 9 tuổi trở lên); xác định lại dân 
tộc (nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi) 
.......................................................................  
.......................................................................  
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
                                  (ký, ghi rõ họ tên) 
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Chú thích:  
(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, 
xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh. 
(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú thì gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký 
thường trú  thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú. 
(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ 
hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”. 
(4) Ghi rõ loại việc thực hiện (ví dụ: thay đổi Họ). 
(5) Ghi rõ nội dung thay đổi, ví dụ: Từ Nguyễn Văn Nam  
                                                        Thành Vũ Văn Nam. 
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2. Thủ tục Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác 
* Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công 

cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa / Trung 

tâm hành chính công UBND cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
 - Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Tờ khai điều chỉnh nội dung trong các giấy tờ hộ tịch khác; 
+ Xuất trình bản chính Giấy khai sinh; trường hợp nội dung điều chỉnh 

không liên quan đến Giấy khai sinh, thì phải xuất trình các giấy tờ khác làm căn 
cứ cho việc điều chỉnh. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các 

giấy tờ hộ tịch khác. 
* Lệ phí: không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai điều chỉnh nội dung trong các 

giấy tờ hộ tịch khác (Mẫu số TP/HT-2012-TKĐCHT ban hành kèm theo Thông 
tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Sổ hộ tịch lưu trữ tại UBND cấp huyện. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng 

ký và quản lý hộ tịch. 
- Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.  
- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng 

dẫn một số quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của 
Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. 

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc 
ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch. 
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- Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ 
Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu 
mẫu hộ tịch. 

- Thông tư 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 
về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ 
tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP. 
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Mẫu Tờ khai điều chỉnh nội dung trong các giấy tờ hộ tịch khác 
(Mẫu số TP/HT-2012-TKĐCHT ban hành kèm theo Thông tư số 09b/2013/TT-

BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp) 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG  
TRONG CÁC GIẤY TỜ HỘ TỊCH KHÁC  

(Không phải là Giấy khai sinh) 
 

Kính gửi: (1)..........................................................................  
 
Họ và tên người khai:.............................................................................................   
Nơi thường trú/tạm trú(2) ..........................................................................................   
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ..............................................................  
Quan hệ với người được điều chỉnh hộ tịch:.............................................................  
Đề nghị (1) ....................................................................điều chỉnh (4) ......................  
...........................................................................  cho người có tên dưới đây: 
Họ và tên: ...................................................................... Giới tính:............................  
Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................................................  
Dân tộc: ............................................................ Quốc tịch: ......................................  
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:..................................................................  
Nơi thường trú/tạm trú: ............................................................................................  
Đã đăng ký (5) .....................................................................tại .................................  
...........................................................................  ngày ......... tháng .....  năm .........  
Theo (6):.........................................Số:................................Quyển số: ........................  
từ (7) .........................................................................................................................   
thành (7) : .................................................................................................................  
Lý do: ......................................................................................................................    
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về cam đoan của mình. 

                              Làm tại: .............................., ngày ....... tháng ........ năm...   
                                                                              

 Người khai 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 

 
........................................ 
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Các giấy tờ kèm theo (nếu có) để chứng minh nội dung điều chỉnh 
.................................................................. .......................... 
.................................................................. .......................... 
...................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
 
Chú thích:  
(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện việc điều chỉnh nội dung trong các giấy tờ hộ tịch khác 
(không phải là Giấy khai sinh). 
(2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký 
thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú. 
 (3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ 
hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”. 
 (4) Ghi rõ nội dung và loại giấy tờ cần điều chỉnh (ví dụ: ngày chết trong Giấy chứng tử). 
 (5) Ghi rõ loại việc đã đăng ký (ví dụ: khai tử). 
 (6) Ghi rõ loại giấy tờ cần điều chỉnh (ví dụ: Giấy chứng tử). 
 (7) Ghi rõ nội dung điều chỉnh, ví dụ: Từ: chết ngày 10/4/2010  
                                                            Thành: chết ngày 15/4/2010. 
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3. Thủ tục Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch 
* Trình tự thực hiện: 
- Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công. 
- Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ thuộc lĩnh vực tư pháp tại Bộ phận một cửa 

/ Trung tâm hành chính công kiểm tra hồ sơ, tra cứu dữ liệu tại sổ hộ tịch và trực 
tiếp soạn thảo các giấy tờ cần trình kí, trình trực tiếp lãnh đạo UBND cấp huyện 
kí hồ sơ. 

- Trả kết quả cho công dân. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu 

chính đến Trung tâm hành chính công UBND cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Xuất trình CMND hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người 

yêu cầu cấp bản sao;  
+ Trong trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc là người đại diện 

hợp pháp, người được ủy quyền của người được cấp bản chính; cha, mẹ, con, 
vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính trong 
trường hợp người đó đã chết thì còn phải xuất trình thêm giấy tờ chứng minh là 
người có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: Trong ngày làm việc 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch. 
* Lệ phí: 3.000 đồng/bản (theo Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND 

ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh). 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
- Sổ đăng ký hộ tịch còn lưu trữ tại UBND cấp huyện (Phòng Tư pháp). 
- Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc qua bưu điện thì người 

yêu cầu phải gửi đầy đủ các giấy tờ trong thành phần hồ sơ (bản chính hoặc bản 
sao có chứng thực). 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng 

ký và quản lý hộ tịch. 
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- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản 
sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. 

- Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh v/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ 
tịch, CMND; quy định không thu, miễn thu và bãi bỏ một số nội dung thu đối 
với lệ phí hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực. 

- Quyết định số 2925/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh về việc thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh 
Quảng Ninh. 

 
4. Thủ tục Cấp lại bản chính giấy khai sinh 
* Trình tự thực hiện: 
- Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công. 
- Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ thuộc lĩnh vực tư pháp tại Bộ phận một 

cửa/ Trung tâm hành chính công kiểm tra hồ sơ, tra cứu dữ liệu tại sổ hộ tịch và 
trực tiếp soạn thảo các giấy tờ cần trình kí, trình trực tiếp lãnh đạo UBND cấp 
huyện ký hồ sơ. 

- Trả kết quả cho công dân. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu 

chính đến Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công UBND cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
 - Thành phần hồ sơ gồm: 
 + Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh (theo mẫu quy định). 
 + Bản chính giấy khai sinh hoặc bản sao giấy khai sinh cũ (nếu có) 
 + Bản sao các giấy tờ có liên quan đến việc cấp lại bản chính giấy khai sinh. 
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: Trong ngày làm việc, trong trường hợp cần xác 

minh thời hạn kéo dài không quá 03 ngày làm việc. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân                                                                
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Bản chính Giấy khai sinh (cấp lại)  
* Lệ phí. 10.000 đồng/bản (căn cứ Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND 

ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh). 
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* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh 
(Mẫu số TP/HT-2012-TKCLBCGKS ban hành kèm theo Thông tư số 
09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp) 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Cấp lại bản chính Giấy khai sinh trong trường hợp bản chính Giấy khai 

sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung do được thay đổi, cải 
chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc 
điều chỉnh hộ tịch mà Sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ được. 

- Trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc cấp lại bản 
chính Giấy khai sinh, nhưng Sổ đăng ký khai sinh chỉ lưu tại Uỷ ban nhân dân 
cấp xã, thì Uỷ ban nhân dân cấp huyện yêu cầu Uỷ ban nhân dân cấp xã cung 
cấp thông tin để ghi vào nội dung bản chính Giấy khai sinh. Uỷ ban nhân dân 
cấp xã có trách nhiệm trích lục thông tin trả lời bằng văn bản, hoặc sao chụp 
trang Sổ đăng ký khai sinh có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã và gửi cho Uỷ 
ban nhân dân cấp huyện. 
 * Căn cứ pháp lý của TTHC: 
 - Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng 
ký và quản lý hộ tịch; 
 - Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực; 
 - Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc 
ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch; 
 - Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư 
pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu 
mẫu hộ tịch; 

- Thông tư 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 
về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ 
tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư 
pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP; 

- Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh v/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ 
tịch, CMND; quy định không thu, miễn thu và bãi bỏ một số nội dung thu đối 
với lệ phí hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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Mẫu Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh 
(Mẫu số TP/HT-2012-TKCLBCGKS ban hành kèm theo Thông tư số 

09b/2012/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

TỜ KHAI CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH 
 

Kính gửi: (1)............................................................................ 
Họ và tên người khai: ............................................................................................  
Nơi thường trú/tạm trú: (2) ........................................................................................  
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ..............................................................  
Quan hệ với người được cấp lại bản chính Giấy khai sinh: ......................................  
Đề nghị (1) ..................................................................cấp lại bản chính Giấy 
khai sinh cho người có tên dưới đây:  
Họ và tên: ................................................................. Giới tính: .............................  
Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................  
Nơi sinh: (4)...............................................................................................................  
Dân tộc: ...............................................................  Quốc tịch: .................................  
Nơi thường trú/tạm trú: (2) ........................................................................................  
Họ và tên cha: …………………………………………………………………... 
Dân tộc:  ………………… Quốc tịch:  .....................Năm sinh ........................... 
Nơi thường trú/tạm trú: (5)………………………………………………… ….. 
Họ và tên mẹ: …………………………………………………………………. 
Dân tộc: ...........................Quốc tịch: ................... .Năm sinh ………………… 
Nơi thường trú/tạm trú: (5)………………………………………………………... 
Đã đăng ký khai sinh tại: ........................................................................................ 
.............................................................................  ngày  ....  tháng ......  năm ...... 
Theo Giấy khai sinh số: (6)..................................Quyển số (6):................................. 
Lý do xin cấp lại:................................................................................................... 
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về cam đoan của mình. 

Làm tại:……………., ngày……tháng …….năm……. 
Người khai 

(ký và ghi rõ họ tên) 
 

 
* Chú thích:  
 (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh. 
 (2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi 
đăng ký thường trú  thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú. 
 (3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số 
Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”. 
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(4) Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện, thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính 
nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, 
thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Trạm y tế xã Đình 
Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).  
Trường hợp trẻ em sinh ngoài bênh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính 
(cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc 
Ninh). 
Trường hợp trẻ em được sinh ra ở nước ngoài, thì nơi sinh được ghi theo tên thành phố, tên 
nước, nơi trẻ em đó được sinh ra (ví dụ: Luân Đôn, Liên hiệp vương quốc Anh và Bắc Ai-len; 
Bec-lin, Cộng hòa liên bang Đức). 

(5) Ghi nơi thường trú/tạm trú của bố, mẹ tại thời điểm đăng ký khai sinh cho con; cách 
ghi thực hiện theo hướng dẫn tại điểm (2)  

(6) Chỉ khai khi biết rõ. 
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5. Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng 
nước ngoài, các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt và các giấy tờ, văn bản 
song ngữ 

* Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm  hành chính công 

cấp huyện 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công UBND cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
 - Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân 

khác của người yêu cầu chứng thực để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra; 
+ Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký vào đó. 
- Số lượng hồ sơ: Theo nhu cầu của người dân + 01 bộ để lưu. 
* Thời gian giải quyết: Trong buổi làm việc; trường hợp cần phải xác 

minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được kéo 
dài thêm nhưng không được quá 03 ngày làm việc. 

* Đối tượng thực hiện: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Tư pháp thuộc 

UBND cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản bằng tiếng nước ngoài, các giấy tờ, văn bản tiếng Việt và các giấy tờ, văn 
bản song ngữ. 

* Phí, lệ phí: 10.000đồng/trường hợp (căn cứ Thông tư liên tịch số 
92/2008/TTLT/BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp). 

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Người yêu cầu chứng thực phải 

ký trước mặt người ký chứng thực 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản 

sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. 
- Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT/BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ 

Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ 
phí công chứng, chứng thực. 



 362 

- Thông tư 03/2008/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị 
định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ 
gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. 

- Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về 
cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. 

 
6. Thủ tục Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản 

từ tiếng nước ngoài sang Tiếng Việt hoặc từ Tiếng Việt sang tiếng nước ngoài 
* Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công 

UBND cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lí hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công UBND cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
 - Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân 

khác của người yêu cầu chứng thực để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra; 
+ Xuất trình Bản chính các giấy tờ cần dịch; 
+ Bản dịch. 
- Số lượng hồ sơ: Theo nhu cầu của người dân + 01 bộ để lưu. 
* Thời gian giải quyết: Trong buổi làm việc; trường hợp cần phải xác 

minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được kéo 
dài thêm nhưng không được quá 03 ngày làm việc. 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân. 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Tư pháp thuộc 

UBND cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Chứng thực chữ ký của người dịch trong 

các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang 
tiếng nước ngoài. 

* Lệ phí: 10.000 đồng/bản  
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
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* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản 

sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. 
- Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT/BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ 

Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ 
phí công chứng, chứng thực. 

- Thông tư 03/2008/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị 
định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ 
gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. 

- Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về 
cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. 

 
7. Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản 

bằng tiếng nước ngoài, các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt và các giấy tờ, 
văn bản song ngữ 

* Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm  hành chính công 

UBND cấp huyện 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lí hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công UBND cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Xuất trình Bản chính; 
+ Bản sao cần chứng thực; 
- Số lượng hồ sơ: Theo nhu cầu của người dân + 01 bộ để lưu 
* Thời gian giải quyết: Trong buổi làm việc; trường hợp yêu cầu chứng 

thực với số lượng lớn thì việc chứng thực có thể được hẹn lại để chứng thực sau 
nhưng không quá 02 ngày làm việc. 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Tư pháp thuộc 

UBND cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
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* Kết quả thực hiện TTHC: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy 
tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt và giấy tờ, 
văn bản song ngữ. 

* Phí, lệ phí: Không quá 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi 
trang thu không quá 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 100.000 đồng/bản 
(theo Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT/BTC-BTP). 

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý TTHC: 
- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản 

sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký 
- Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT/BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ 

Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ 
phí công chứng, chứng thực. 

- Thông tư 03/2008/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị 
định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ 
gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. 

- Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về 
cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. 

 
8. Thủ tục Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản 
* Trình tự thực hiện:  
- Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm  hành chính công 

cấp huyện; 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công UBND cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm:  
+ Phiếu yêu cầu chứng thực văn bản (theo mẫu); 
+ Bản sao Di chúc, giấy chứng tử của người để lại di sản, nếu là người 

được hưởng di sản mà trong di chúc đó không xác định rõ phần di sản được 
hưởng của từng người. 

+ Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của người để 
lại di sản đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, 
quyền sử dụng. 
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+ Các giấy tờ để chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người 
được hưởng di sản theo quy định của pháp luật thừa kế có sự cam đoan và chịu 
trách nhiệm về việc không bỏ sót người thừa kế theo pháp luật. 

+ Văn bản thoả thuận phân chia di sản (theo mẫu); 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
* Thời gian giải quyết: Trong ngày làm việc, trường hợp văn bản có tình 

tiết phức tạp thì thời hạn chứng thực không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức  
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp huyện; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tư pháp; 
- Cơ quan phối hợp: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản 
* Phí, lệ phí: 40.000đ/trường hợp 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Phiếu yêu cầu chứng thực văn bản (mẫu 01/PYC, ban hành kèm theo 

Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp 
và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

- Văn bản thỏa thuận phân chia di sản (Mẫu 28/VBPC, ban hành kèm theo 
Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp 
và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

* Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: 
- Xuất trình bản chính các giấy tờ tuỳ thân của  những người yêu cầu 

chứng thực để đối chiếu.  
- Bản chính di chúc hoặc bản chính các giấy tờ để chứng minh quyền sở 

hữu, quyền sử dụng tài sản của người để lại di sản đối với tài sản mà pháp luật 
quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công 

chứng, chứng thực; 
- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của 

Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, 
chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; 

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ 
Tài chính và Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch; 
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Phiếu yêu cầu chứng thực 
(mẫu 01/PYC, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-

BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG 

HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN 
 

Kính gửi: Phòng Công chứng số...... tỉnh/thành phố.................... 
 
Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………............….........………… 
Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............……….. 
Số điện thoại: …………..……………..................................................... 
Email: ....................................................................................................... 
Số Fax: ……...........………...................................................................... 
Yêu cầu công chứng về: .......................................................................... 
.................................................................................................................. 
Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:  
1.…………………………….......………….........………....................….…… 
2................................................................................................................…….. 
3.…………....…………………………................………....................…….… 
4.......................................................................................................................... 
5.......................................................................................................................... 
6.......................................................................................................................... 
7.......................................................................................................................... 
8.......................................................................................................................... 
9.......................................................................................................................... 
10........................................................................................................................ 
Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........    
   

NGƯỜI NHẬN PHIẾU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI NỘP PHIẾU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Văn bản thỏa thuận phân chia di sản 
(Mẫu 28/VBPC, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-
BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ 
 
Chúng tôi gồm có: 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................  
Chúng tôi là những người thừa kế theo ..................................... (5) của ông/bà 
....................................................................................................................  chết 
ngày ........../.........../............. theo Giấy chứng tử số ....................................... do 
Uỷ ban nhân dân  ............................................................................................... 
cấp ngày ........../........../.............. Chúng tôi thoả thuận về việc phân chia tài sản 
thừa kế của ông/bà ............................................ để lại như sau (7):  
......................................................................................................................... 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
Chúng tôi xin cam đoan: 
- Những thông tin đã ghi trong Văn bản phân chia tài sản thừa kế này là đúng sự 
thật; 
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- Ngoài chúng tôi ra, ông/bà ........................................................................... 
không còn người thừa kế nào khác; 
- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập và việc phân 
chia tài sản thừa kế nêu trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài 
sản của mình đối với người khác.   
 

Những người thừa kế 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN 
 
Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ................................................) 
tại .....................................................................................................................(9), 
tôi ..........................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ...........,  
tỉnh/thành phố .............................................. 
 

CÔNG CHỨNG:  
 
- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này được lập giữa ông/bà ......................  
................................................................................................................................. 
và ông/bà ...............................................................................................................; 
những người thừa kế đã tự nguyện thoả thuận phân chia tài sản thừa kế; 
- Tại thời điểm công chứng, những người thừa kế đều có năng lực hành vi dân 
sự phù hợp theo quy định của pháp luật; 
- Sau khi thực hiện niêm yết nội dung phân chia tài sản thừa kế tại .............. 
................................................................................................................................. 
từ ngày .........tháng.........năm .......... đến ngày ....... tháng .........năm........., Phòng 
Công chứng không nhận được khiếu nại, tố cáo nào; 
- Nội dung Văn bản phân chia tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp 
luật, không trái đạo đức xã hội; 
- ....................................................................................................................... 
.................................................................................................................................
..........................................................................................................................(11) 
- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này được lập thành .......... bản chính (mỗi 
bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho: 
 + ................................ bản chính; 
 + ................................ bản chính; 
 Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính. 
 Số công chứng .........., quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD. 
                               

CÔNG CHỨNG VIÊN 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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9. Thủ tục Chứng thực văn bản khai nhận di sản 
* Trình tự thực hiện:  
- Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm  hành chính công 

cấp huyện 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công UBND cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm:  
+ Phiếu yêu cầu chứng thực văn bản (theo mẫu); 
+ Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người yêu cầu chứng thực; 
+ Bản sao Di chúc, bản sao giấy chứng tử của người để lại di sản, giấy tờ 

chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản mà 
ngưòi nhận thừa kế là người duy nhất; 

+ Bản cam đoan và chịu trách nhiệm về việc không bỏ sót người thừa kế 
theo pháp luật có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã nơi có di sản để lại; 

+ Văn bản nhận di sản (theo mẫu); 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
* Thời gian giải quyết: Trong ngày làm việc, trường hợp văn bản có tình 

tiết phức tạp thì thời hạn chứng thực không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức  
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp huyện; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tư pháp; 
- Cơ quan phối hợp: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Chứng thực văn bản khai nhận di sản 
* Phí, lệ phí: 40.000đ/trường hợp 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng (mẫu 01/PYC, ban hành kèm theo 

Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp 
và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

- Văn bản nhận di sản (mẫu 29/VBN, ban hành kèm theo Thông tư liên 
tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài 
nguyên và Môi trường) 

* Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: 
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- Xuất trình bản chính các giấy tờ tuỳ thân của  những người yêu cầu 
chứng thực để đối chiếu.  

- Bản chính di chúc hoặc bản chính các giấy tờ để chứng minh quyền sở 
hữu, quyền sử dụng tài sản của người để lại di sản đối với tài sản mà pháp luật 
quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng 

- Bản chính giấy tờ để chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và 
người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật thừa kế có sự cam đoan và 
chịu trách nhiệm về việc không bỏ sót người thừa kế theo pháp luật. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công 

chứng, chứng thực; 
- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của 

Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, 
chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; 

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ 
Tài chính và Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch; 
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Phiếu yêu cầu chứng thực 
(mẫu 01/PYC, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-

BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG 

HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN 
 

Kính gửi: Phòng Công chứng số...... tỉnh/thành phố.................... 
 
Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………............….........………… 
Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............……….. 
Số điện thoại: …………..……………..................................................... 
Email: ....................................................................................................... 
Số Fax: ……...........………...................................................................... 
Yêu cầu công chứng về: .......................................................................... 
.................................................................................................................. 
Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:  
1.…………………………….......………….........………....................….…… 
2................................................................................................................…….. 
3.…………....…………………………................………....................…….… 
4.......................................................................................................................... 
5.......................................................................................................................... 
6.......................................................................................................................... 
7.......................................................................................................................... 
8.......................................................................................................................... 
9.......................................................................................................................... 
10........................................................................................................................ 
Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........    
   

NGƯỜI NHẬN PHIẾU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI NỘP PHIẾU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Văn bản nhận di sản 
(mẫu 29/VBN, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-

BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
VĂN BẢN NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ  

Tôi là (3):  
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
 
Tôi là người thừa kế duy nhất theo pháp luật của ông/bà ...............................  
.................................................................................................................................
chết ngày .........../........../........... theo Giấy chứng tử số ......................................... 
do Uỷ ban nhân dân  ............................................................................................... 
cấp ngày ........./............/............. Tôi xin nhận tài sản thừa kế của ông/bà 
....................................................................................để lại như sau (8):  
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
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Tôi xin cam đoan: 
- Những thông tin đã ghi trong Văn bản nhận tài sản thừa kế này là đúng sự thật; 
- Ngoài tôi ra, ông/bà ..................................................................................... 
không còn người thừa kế nào khác. 
 

 Người nhận tài sản thừa kế  
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN 
Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ................................................) 
tại ....................................................................................................................(9), 
tôi ........................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số............,  
tỉnh/thành phố .............................................. 
 
CÔNG CHỨNG: 
- Văn bản nhận tài sản thừa kế này do ông/bà ..............................................  
.......................................................................................................................... lập;  
- Tại thời điểm công chứng, người nhận tài sản thừa kế có năng lực hành vi dân 
sự phù hợp theo quy định của pháp luật; 
- Sau khi thực hiện niêm yết nội dung nhận tài sản thừa kế tại ................. từ ngày ......... tháng 
..... năm ..... đến ngày ....... tháng ......... năm ......... Phòng Công chứng không 
nhận được khiếu nại, tố cáo nào; 
- Nội dung Văn bản nhận tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, 
không trái đạo đức xã hội; 
- ....................................................................................................................... 
.................................................................................................................................
..........................................................................................................................(12) 
- Văn bản nhận tài sản thừa kế này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản 
chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho người nhận tài sản thừa kế............... bản 
chính; lưu tại Phòng Công chứng một bản chính. 
 
 Số công chứng .........., quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD. 
 

              CÔNG CHỨNG VIÊN 
             (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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10. Thủ tục Chứng thực hợp đồng,  giao dịch liên quan đến động sản có 
giá trị dưới 50 triệu đồng 

* Trình tự thực hiện:  
- Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công 

cấp huyện 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công UBND cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm:  
+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng; 
+ Hợp đồng giao dịch liên quan đến động sản; 
+ Bản sao các giấy tờ tuỳ thân của những người yêu cầu chứng thực;  
+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký động sản. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
* Thời gian giải quyết: Trong ngày làm việc 
* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức  
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tư pháp 
- Cơ quan phối hợp: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: chứng thực hợp đồng mua bán nhà 
* Phí, lệ phí: 40.000đ/trường hợp 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng (mẫu 

01/PYC, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT 
ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

* Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: 
- Xuất trình bản chính các giấy tờ tùy thân của những người yêu cầu 

chứng thực để đối chiếu; 
- Các bên ký hợp đồng trực tiếp trước mặt người ký chứng thực; 
- Bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định 

của Luật đất đai; Bản chính giấy chứng nhận sở hữu nhà và quyền sư dụng đất ở 
được cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 củ Chính phủ; 
Bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được 
cấp theo quy định của pháp luật về nhà ở để đối chiếu. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
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- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công 
chứng, chứng thực; 

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của 
Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, 
chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; 

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ 
Tài chính và Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch. 
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Phiếu yêu cầu chứng thực 
(mẫu 01/PYC ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT 

ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG 

HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN 
 

Kính gửi: ...................................................................... 
 
Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………............….........………… 
Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............……….. 
Số điện thoại: …………..……………..................................................... 
Email: ....................................................................................................... 
Số Fax: ……...........………...................................................................... 
Yêu cầu công chứng về: .......................................................................... 
.................................................................................................................. 
Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:  
1.…………………………….......………….........………....................….…… 
2................................................................................................................…….. 
3.…………....…………………………................………....................…….… 
4.......................................................................................................................... 
5.......................................................................................................................... 
6.......................................................................................................................... 
7.......................................................................................................................... 
8.......................................................................................................................... 
9.......................................................................................................................... 
10........................................................................................................................ 
Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........    
   

NGƯỜI NHẬN PHIẾU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI NỘP PHIẾU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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11. Thủ tục Chứng thực Hợp đồng ủy quyền 
* Trình tự thực hiện:  
- Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm  hành chính công 

cấp huyện 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công UBND cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Phiếu yêu cầu chứng thực (theo mẫu); 
+ Văn bản ủy quyền; 
+ Hợp đồng ủy quyền có thù lao, có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy 

quyền hoặc để chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (trong trường 
hợp yêu cầu chứng thực tự soạn, hoặc yêu cầu UBND cấp huyện soạn thảo) đảm 
bảo không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; 

+ Trong trường hợp hợp đồng liên quan đến tài sản mà pháp luật quy định 
phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, người yêu cầu chứng thực phải có 
đầy đủ giấy tờ để chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đó; 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
* Thời hạn giải quyết: trong ngày làm việc, nếu cần xác minh không quá 

03 ngày làm việc 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tư pháp; 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính. 
* Phí, lệ phí: 40.000đ/trường hợp. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng ủy 

quyền (mẫu 26/HĐUQ, ban hành kèn theo thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-
BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

* Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC:  
- Xuất trình bản chính các giấy tờ tuỳ thân của  những người yêu cầu 

chứng thực để đối chiếu.   
- Các bên ký hợp đồng trực tiếp trước mặt người ký chứng thực. 
- Xuất trình bản chính các  giấy tờ liên quan đến nội dung uỷ quyền để đối chiếu. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
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- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công 
chứng, chứng thực; 

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của 
Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc công chứng, 
chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; 

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ 
Tài chính và Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí chứng thực hợp đồng, giao dịch; 
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Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng ủy quyền 
(mẫu 26/HĐUQ, ban hành kèn theo thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-
BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN 
 
Chúng tôi gồm có: 
Bên uỷ quyền (sau đây gọi là bên A) (1):  
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
Bên được uỷ quyền (sau đây gọi là bên B) (1):  
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
Bằng Hợp đồng này, bên A uỷ quyền cho bên B theo những thoả thuận sau đây: 

ĐIỀU 1 
PHẠM VI UỶ QUYỀN (7) 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
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................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
ĐIỀU 2  

THỜI HẠN UỶ QUYỀN 
Thời hạn uỷ quyền là ................................ kể từ ngày ....../...../......... 

ĐIỀU 3 
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A 

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây: 
- Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên B thực hiện công 
việc; 
- Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực hiện trong phạm vi uỷ quyền; 
- Thanh toán chi phí hợp lý mà bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc được uỷ 
quyền và trả thù lao cho bên B với số tiền là ............................ (nếu có);  
- Chịu trách nhiệm nộp lệ phí công chứng Hợp đồng uỷ quyền này. 
2. Bên A có các quyền sau đây: 
- Yêu cầu bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi uỷ 
quyền nêu trên; 
- Yêu cầu bên B giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc 
được uỷ quyền, nếu không có thoả thuận khác; 
- Được bồi thường thiệt hại, nếu bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thoả thuận.   

ĐIỀU 4  
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B 

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây: 
- Thực hiện công việc theo uỷ quyền và báo cho bên A về việc thực hiện công 
việc đó; 
- Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện uỷ quyền về thời hạn, phạm vi 
uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi uỷ quyền;     
- Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện việc uỷ 
quyền; 
- Giao cho bên A tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện 
uỷ quyền theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.   
2. Bên B có các quyền sau: 
- Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để thực hiện 
công việc được uỷ quyền; 
- Được thanh toán các chi phí hợp lý để thực hiện các việc được uỷ quyền và 
được nhận thù lao như đã thoả thuận.   

ĐIỀU 5 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN 

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau 
đây:  
1. Những thông tin đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật; 
2. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.  

ĐIỀU ....... (10) 
............................................................................................. 
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................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
ĐIỀU ....... 

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 
Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp 
lý của việc giao kết Hợp đồng này. 
   

Bên A 
(Ký và ghi rõ họ tên)(11) 

Bên B 
(Ký và ghi rõ họ tên)(11) 

 
                               LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN 
Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ .............................................) 
tại....................................................................................................................(12),  
tôi ...................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ..............., 
tỉnh/thành phố .............................................. 

CÔNG CHỨNG: 
- Hợp đồng uỷ quyền được giao kết giữa bên A là .................................... 
.................................................................................................................................
.... và bên B là....................................……...............................; các bên đã tự 
nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng; 
- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi 
dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; 
- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội; 
....................................................................................................................... 
.................................................................................................................................
............................................................................................................ (13) 
- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, 
........trang), giao cho: 
+ Bên A ...... bản chính; 
+ Bên B ....... bản chính; 
Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính. 
Số................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD. 

          CÔNG CHỨNG VIÊN 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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12. Thủ tục Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà 
* Trình tự thực hiện:  
- Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm  hành chính công 

cấp huyện 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công UBND cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng (theo mẫu); 
+ Hợp đồng thế chấp nhà; 
+ Bản sao các giấy tờ tùy thân của những người yêu cầu chứng thực; 
+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của 

Luật đất đai; Bản sao giấy chứng nhận sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở được 
cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ; Bản 
sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo 
quy định của pháp luật về nhà ở; 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
* Thời gian giải quyết:  
+ Đối với cá nhân: Trong ngày làm việc đối với hợp đồng đơn giản, 03 

ngày làm việc đối với hợp đồng phức tạp kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
+ Đối với tổ chức: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tư pháp 
- Cơ quan phối hợp: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: chứng thực hợp đồng thế chấp nhà 
* Phí, lệ phí:  

Số 
TT 

Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, 
giao dịch 

Mức thu 
(đồng/trường hợp) 

1 Dưới 50 triệu đồng 50.000 
2 Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 100.000 
3 Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu 

đồng 
300.000 

4 Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng 500.000 
5 Từ trên 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng 1.000.000 
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6 Từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng 1.200.000 
7 Từ trên 3 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng 1.500.000 
8 Từ trên 4 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng 2.000.000 
9 Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 2.500.000 

10 Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 
 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu chứng thực (mẫu 01/PYC, 

ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 
13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

* Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC:  
- Xuất trình bản chính các giấy tờ tùy thân của những người yêu cầu 

chứng thực để đối chiếu; 
- Các bên ký hợp đồng trực tiếp trước mặt người ký chứng thực; 
- Bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định 

của Luật đất đai; Bản chính giấy chứng nhận sở hữu nhà và quyền sư dụng đất ở 
được cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ; 
Bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được 
cấp theo quy định của pháp luật về nhà ở để đối chiếu. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8/12/2000 của Chính phủ về công 

chứng, chứng thực; 
- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của 

Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, 
chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; 

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ 
Tài chính và Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch; 
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Phiếu yêu cầu chứng thực 
(mẫu 01/PYC, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-

BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG 

HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN 
 

Kính gửi: ................................................................. 
 
Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………............….........………… 
Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............……….. 
Số điện thoại: …………..……………..................................................... 
Email: ....................................................................................................... 
Số Fax: ……...........………...................................................................... 
Yêu cầu công chứng về: .......................................................................... 
.................................................................................................................. 
Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:  
1.…………………………….......………….........………....................….…… 
2................................................................................................................…….. 
3.…………....…………………………................………....................…….… 
4.......................................................................................................................... 
5.......................................................................................................................... 
6.......................................................................................................................... 
7.......................................................................................................................... 
8.......................................................................................................................... 
9.......................................................................................................................... 
10........................................................................................................................ 
Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........    
   

NGƯỜI NHẬN PHIẾU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI NỘP PHIẾU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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13. Thủ tục Chứng thực Hợp đồng cho ở nhờ nhà 
* Trình tự thực hiện:  
- Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm  hành chính công 

cấp huyện 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công UBND cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
-  Thành phần hồ sơ gồm:  
+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản theo mẫu quy định; 
+ Hợp đồng  cho ở nhờ nhà; 
+ Bản sao các giấy tờ tuỳ thân của những người yêu cầu chứng thực;  
+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của 

Luật đất đai; Bản sao giấy chứng nhận sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở được 
cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ; Bản 
sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo 
quy định của pháp luật về nhà ở.  

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
* Thời gian giải quyết:  
- Đối với cá nhân: Trong ngày làm việc đối với hợp đồng đơn giản, 03 

ngày làm việc đối với hợp đồng phức tạp kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
- Đối với tổ chức: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyên; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tư pháp 
- Cơ quan phối hợp: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Hợp đồng chứng thực 
* Phí, lệ phí: 40.000đ/trường hợp 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu chứng thực (mẫu 01/PYC, 

ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 
13/6/2006 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

* Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC:  
- Xuất trình bản chính các giấy tờ tùy thân của những người yêu cầu 

chứng thực để đối chiếu; 
- Các bên ký hợp đồng trực tiếp trước mặt người ký chứng thực. 
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- Bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định 
của Luật đất đai; Bản chính giấy chứng nhận sở hữu nhà và quyền sư dụng đất ở 
được cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ; 
Bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được 
cấp theo quy định của pháp luật về nhà ở để đối chiếu. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8/12/2000 của Chính phủ về công 

chứng, chứng thực; 
- Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ 

Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng 
thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; 

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ 
Tài Chính và Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch. 
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Phiếu yêu cầu chứng thực 
(mẫu 01/PYC, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-

BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG 

HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN 
 

Kính gửi: ............................................................. 
 
Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………............….........………… 
Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............……….. 
Số điện thoại: …………..……………..................................................... 
Email: ....................................................................................................... 
Số Fax: ……...........………...................................................................... 
Yêu cầu công chứng về: .......................................................................... 
.................................................................................................................. 
Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:  
1.…………………………….......………….........………....................….…… 
2................................................................................................................…….. 
3.…………....…………………………................………....................…….… 
4.......................................................................................................................... 
5.......................................................................................................................... 
6.......................................................................................................................... 
7.......................................................................................................................... 
8.......................................................................................................................... 
9.......................................................................................................................... 
10........................................................................................................................ 
Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........    
   

NGƯỜI NHẬN PHIẾU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI NỘP PHIẾU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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14. Thủ tục Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà 
* Trình tự thực hiện:  
- Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm  hành chính công 

cấp huyện 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công UBND cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm:  
+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng theo mẫu quy định 
+ Hợp đồng cho thuê nhà  
+ Bản sao các giấy tờ tuỳ thân của những người yêu cầu chứng thực.  
+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của 

Luật đất đai; Bản sao giấy chứng nhận sở hữu nhà và quyền sư dụng đất ở được 
cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ; Bản 
sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo 
quy định của pháp luật về nhà ở.  

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
* Thời gian giải quyết:  
- Đối với cá nhân: Trong ngày làm việc đối với hợp đồng đơn giản, 03 

ngày làm việc đối với hợp đồng phức tạp kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
- Đối với tổ chức: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ủy quyền cho Trưởng phòng Tư pháp. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tư pháp; 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà 
* Phí, lệ phí:  

Số TT Giá trị hợp đồng, giao dịch Mức thu 
(đồng/trường hợp) 

1 Dưới 50 triệu đồng 40.000 
2 Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 80.000 
3 Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu 

đồng 
200.000 

4 Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng 400.000 
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Số TT Giá trị hợp đồng, giao dịch Mức thu 
(đồng/trường hợp) 

5 Từ trên 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng 800.000 
6 Từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng 1.000.000 
7 Từ trên 3 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng 1.200.000 
8 Từ trên 4 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng 1.500.000 
9 Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 1.700.000 
10 Trên 10 tỷ đồng 2.000.000 

 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng (mẫu 

01/PYC, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT 
ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

* Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC:  
- Xuất trình bản chính các giấy tờ tùy thân của những người yêu cầu 

chứng thực để đối chiếu; 
- Các bên ký hợp đồng trực tiếp trước mặt người ký chứng thực. 
- Bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định 

của Luật đất đai; Bản chính giấy chứng nhận sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở 
được cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ; 
Bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được 
cấp theo quy định của pháp luật về nhà ở để đối chiếu. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công 

chứng, chứng thực; 
- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của 

Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, 
chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; 

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ 
Tài Chính và Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch; 
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Phiếu yêu cầu chứng thực 
(mẫu 01/PYC, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-

BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG 

HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN 
 

Kính gửi: ...................................................... 
 
Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………............….........………… 
Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............……….. 
Số điện thoại: …………..……………..................................................... 
Email: ....................................................................................................... 
Số Fax: ……...........………...................................................................... 
Yêu cầu công chứng về: .......................................................................... 
.................................................................................................................. 
Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:  
1.…………………………….......………….........………....................….…… 
2................................................................................................................…….. 
3.…………....…………………………................………....................…….… 
4.......................................................................................................................... 
5.......................................................................................................................... 
6.......................................................................................................................... 
7.......................................................................................................................... 
8.......................................................................................................................... 
9.......................................................................................................................... 
10........................................................................................................................ 
Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........    
   

NGƯỜI NHẬN PHIẾU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI NỘP PHIẾU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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15. Thủ tục Chứng thực Hợp đồng cho mượn nhà 
* Trình tự thực hiện:  
- Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm  hành chính công 

cấp huyện 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công UBND cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm:  
+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng theo mẫu quy định; 
+ Hợp đồng cho mượn nhà;  
+ Bản sao các giấy tờ tuỳ thân của những người yêu cầu chứng thực;  
+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của 

Luật đất đai; Bản sao giấy chứng nhận sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở được 
cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ; Bản 
sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo 
quy định của pháp luật về nhà ở.  

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
* Thời gian giải quyết:  
- Đối với cá nhân: Trong ngày làm việc đối với hợp đồng đơn giản, 03 

ngày làm việc đối với hợp đồng phức tạp kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
- Đối với tổ chức: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  
* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tư pháp; 
- Cơ quan phối hợp: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Chứng thực hợp đồng cho mượn nhà 
* Phí, lệ phí: 40.000đ/trường hợp 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng (mẫu 

01/PYC, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT 
ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

* Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: 
- Xuất trình bản chính các giấy tờ tùy thân của những người yêu cầu 

chứng thực để đối chiếu; 
- Các bên ký hợp đồng trực tiếp trước mặt người ký chứng thực; 
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- Bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định 
của Luật đất đai; Bản chính giấy chứng nhận sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở 
được cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ; 
Bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được 
cấp theo quy định của pháp luật về nhà ở để đối chiếu. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công 

chứng, chứng thực; 
- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của 

Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, 
chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; 

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ 
Tài chính và Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch. 
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Phiếu yêu cầu chứng thực 
(mẫu 01/PYC, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-

BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG 

HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN 
 

Kính gửi: .................................................................. 
 
Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………............….........………… 
Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............……….. 
Số điện thoại: …………..……………..................................................... 
Email: ....................................................................................................... 
Số Fax: ……...........………...................................................................... 
Yêu cầu công chứng về: .......................................................................... 
.................................................................................................................. 
Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:  
1.…………………………….......………….........………....................….…… 
2................................................................................................................…….. 
3.…………....…………………………................………....................…….… 
4.......................................................................................................................... 
5.......................................................................................................................... 
6.......................................................................................................................... 
7.......................................................................................................................... 
8.......................................................................................................................... 
9.......................................................................................................................... 
10........................................................................................................................ 
Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........    
   

NGƯỜI NHẬN PHIẾU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI NỘP PHIẾU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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16. Thủ tục Chứng thực Hợp đồng uỷ quyền quản lý nhà 
* Trình tự thực hiện:  
- Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm  hành chính công 

cấp huyện 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công UBND cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm:  
+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng theo mẫu quy định; 
+ Hợp đồng uỷ quyền quản lý nhà; 
+ Bản sao các giấy tờ tuỳ thân của những người yêu cầu chứng thực;  
+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của 

Luật đất đai; Bản sao giấy chứng nhận sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở được 
cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ; Bản 
sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo 
quy định của pháp luật về nhà ở.  

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
* Thời gian giải quyết:  
- Đối với cá nhân: Trong ngày làm việc đối với hợp đồng đơn giản, 03  

làm việc đối với hợp đồng phức tạp kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
- Đối với tổ chức: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tư pháp; 
- Cơ quan phối hợp: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Chứng thực hợp đồng ủy quyền quản lý nhà 
* Phí, lệ phí: 40.000đ/trường hợp 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng (mẫu 01/PYC, ban hành kèm theo 

Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp 
và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

* Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: 
- Xuất trình bản chính các giấy tờ tùy thân của những người yêu cầu 

chứng thực để đối chiếu; 
- Các bên ký hợp đồng trực tiếp trước mặt người ký chứng thực. 
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- Bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định 
của Luật đất đai; Bản chính giấy chứng nhận sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở 
được cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ; 
Bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được 
cấp theo quy định của pháp luật về nhà ở để đối chiếu. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công 

chứng, chứng thực; 
- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của 

Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, 
chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; 

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ 
Tài chính và Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.  
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Phiếu yêu cầu chứng thực 
(mẫu 01/PYC, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-

BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG 

HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN 
 

Kính gửi: ....................................................................... 
 
Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………............….........………… 
Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............……….. 
Số điện thoại: …………..……………..................................................... 
Email: ....................................................................................................... 
Số Fax: ……...........………...................................................................... 
Yêu cầu công chứng về: .......................................................................... 
.................................................................................................................. 
Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:  
1.…………………………….......………….........………....................….…… 
2................................................................................................................…….. 
3.…………....…………………………................………....................…….… 
4.......................................................................................................................... 
5.......................................................................................................................... 
6.......................................................................................................................... 
7.......................................................................................................................... 
8.......................................................................................................................... 
9.......................................................................................................................... 
10........................................................................................................................ 
Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........    
   

NGƯỜI NHẬN PHIẾU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI NỘP PHIẾU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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17. Thủ tục Chứng thực Hợp đồng đổi nhà 
* Trình tự thực hiện:  
- Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm  hành chính công 

cấp huyện 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công UBND cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm:  
+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng theo mẫu quy định; 
+ Hợp đồng đổi nhà; 
+ Bản sao các giấy tờ tuỳ thân của những người yêu cầu chứng thực;  
+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của 

Luật đất đai; Bản sao giấy chứng nhận sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở được 
cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ; Bản 
sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo 
quy định của pháp luật về nhà ở.  

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
* Thời gian giải quyết:  
- Đối với cá nhân: Trong ngày làm việc đối với hợp đồng đơn giản, 03 

ngày làm việc đối với hợp đồng phức tạp kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
- Đối với tổ chức: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức  
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tư pháp. 
- Cơ quan phối hợp: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Chứng thực hợp đồng ủy quyền quản lý nhà 
* Phí, lệ phí: 40.000đ/trường hợp 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng (mẫu 

01/PYC, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT 
ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

* Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: 
- Xuất trình bản chính các giấy tờ tùy thân của những người yêu cầu 

chứng thực để đối chiếu; 
- Các bên ký hợp đồng trực tiếp trước mặt người ký chứng thực; 
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- Bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định 
của Luật đất đai; Bản chính giấy chứng nhận sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở 
được cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ; 
Bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được 
cấp theo quy định của pháp luật về nhà ở để đối chiếu. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công 

chứng, chứng thực; 
- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của 

Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, 
chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; 

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ 
Tài chính và Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch. 
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Phiếu yêu cầu chứng thực 
(mẫu 01/PYC, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-

BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG 

HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN 
 

Kính gửi: .................................................................... 
 
Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………............….........………… 
Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............……….. 
Số điện thoại: …………..……………..................................................... 
Email: ....................................................................................................... 
Số Fax: ……...........………...................................................................... 
Yêu cầu công chứng về: .......................................................................... 
.................................................................................................................. 
Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:  
1.…………………………….......………….........………....................….…… 
2................................................................................................................…….. 
3.…………....…………………………................………....................…….… 
4.......................................................................................................................... 
5.......................................................................................................................... 
6.......................................................................................................................... 
7.......................................................................................................................... 
8.......................................................................................................................... 
9.......................................................................................................................... 
10........................................................................................................................ 
Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........    
   

NGƯỜI NHẬN PHIẾU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI NỘP PHIẾU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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18. Thủ tục Chứng thực Hợp đồng tặng cho nhà 
* Trình tự thực hiện:  
- Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm  hành chính công 

cấp huyện 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công UBND cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm:  
+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng theo mẫu quy định; 
+ Hợp đồng tặng cho  nhà;  
+ Bản sao các giấy tờ tuỳ thân của những người yêu cầu chứng thực;  
+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của 

Luật đất đai; Bản sao giấy chứng nhận sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở được 
cấp theo quy định của Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ; 
Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp 
theo quy định của pháp luật về nhà ở.  

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
* Thời gian giải quyết:  
- Đối với cá nhân: Trong ngày làm việc đối với hợp đồng đơn giản, 03 

ngày làm việc đối với hợp đồng phức tạp kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
- Đối với tổ chức: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức  
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tư pháp; 
- Cơ quan phối hợp: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Chứng thực hợp đồng tặng nhà 
* Phí, lệ phí: 40.000đ/trường hợp 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng (mẫu 

01/PYC, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT 
ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

* Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: 
- Xuất trình bản chính các giấy tờ tùy thân của những người yêu cầu 

chứng thực để đối chiếu; 
- Các bên ký hợp đồng trực tiếp trước mặt người ký chứng thực; 
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- Bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định 
của Luật đất đai; Bản chính giấy chứng nhận sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở 
được cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ; 
Bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được 
cấp theo quy định của pháp luật về nhà ở để đối chiếu. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công 

chứng, chứng thực; 
- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của 

Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, 
chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; 

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ 
Tài chính và Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch. 
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Phiếu yêu cầu chứng thực 
(mẫu 01/PYC, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-

BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG 

HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN 
 

Kính gửi: ............................................................................... 
 
Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………............….........………… 
Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............……….. 
Số điện thoại: …………..……………..................................................... 
Email: ....................................................................................................... 
Số Fax: ……...........………...................................................................... 
Yêu cầu công chứng về: .......................................................................... 
.................................................................................................................. 
Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:  
1.…………………………….......………….........………....................….…… 
2................................................................................................................…….. 
3.…………....…………………………................………....................…….… 
4.......................................................................................................................... 
5.......................................................................................................................... 
6.......................................................................................................................... 
7.......................................................................................................................... 
8.......................................................................................................................... 
9.......................................................................................................................... 
10........................................................................................................................ 
Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........    
   

NGƯỜI NHẬN PHIẾU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI NỘP PHIẾU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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19. Thủ tục Chứng thực hợp đồng mua bán nhà 
* Trình tự thực hiện:  
- Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm  hành chính công 

cấp huyện 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công UBND cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm:  
+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng theo mẫu quy định; 
+ Hợp đồng mua bán nhà;  
+ Bản sao các giấy tờ tuỳ thân của những người yêu cầu chứng thực;  
+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của 

Luật đất đai; Bản sao giấy chứng nhận sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở được 
cấp theo quy định của Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ; 
Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp 
theo quy định của pháp luật về nhà ở.  

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
* Thời gian giải quyết:  
- Đối với cá nhân: Trong ngày làm việc đối với hợp đồng đơn giản, 03 

ngày  làm việc đối với hợp đồng phức tạp kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
- Đối với tổ chức: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức  
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ủy quyền cho Trưởng phòng Tư pháp 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tư pháp 
- Cơ quan phối hợp: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Chứng thực hợp đồng mua bán nhà 
* Phí, lệ phí: 40.000đ/trường hợp 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng (mẫu 

01/PYC, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT 
ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

* Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: 
- Xuất trình bản chính các giấy tờ tùy thân của những người yêu cầu 

chứng thực để đối chiếu; 
- Các bên ký hợp đồng trực tiếp trước mặt người ký chứng thực; 
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- Bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định 
của Luật đất đai; Bản chính giấy chứng nhận sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở 
được cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ; 
Bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được 
cấp theo quy định của pháp luật về nhà ở để đối chiếu. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công 

chứng, chứng thực; 
- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của 

Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, 
chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; 

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ 
Tài chính và Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch. 
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Phiếu yêu cầu chứng thực 
(mẫu 01/PYC, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-

BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG 

HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN 
 

Kính gửi: ................................................................................. 
 
Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………............….........………… 
Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............……….. 
Số điện thoại: …………..……………..................................................... 
Email: ....................................................................................................... 
Số Fax: ……...........………...................................................................... 
Yêu cầu công chứng về: .......................................................................... 
.................................................................................................................. 
Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:  
1.…………………………….......………….........………....................….…… 
2................................................................................................................…….. 
3.…………....…………………………................………....................…….… 
4.......................................................................................................................... 
5.......................................................................................................................... 
6.......................................................................................................................... 
7.......................................................................................................................... 
8.......................................................................................................................... 
9.......................................................................................................................... 
10........................................................................................................................ 
Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........    
   

NGƯỜI NHẬN PHIẾU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI NỘP PHIẾU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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VIII- LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
1. Thủ tục Trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng đối với đối tượng 

bảo trợ xã hội  quy định tại khoản 1, 2, 6 và 9 Điều 4 và đối tượng sống ở nhà xã 
hội theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP 

* Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã. 
- UBND cấp xã chuyển hồ sơ theo quy định đến bộ phận một cửa / Trung 

tâm hành chính công cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả về UBND cấp xã. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị hưởng trợ cấp của đối tượng hoặc gia đình, người thân, 

người giám hộ; 
+ Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp 
+ Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội tại xã, phường, thị trấn 

(sau đây gọi là Hội đồng xét duyệt cấp xã) hoặc văn bản xác nhận của bệnh viện 
cấp huyện trở lên đối với người khuyết tật; 

+ Văn bản xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền đối với người tâm thần, 
người nhiễm HIV/AIDS; 

+ Văn bản kết luận của Hội đồng xét duyệt cấp xã đối với những trường 
hợp có ý kiến thắc mắc, khiếu nại, tố cáo sau khi đã niêm yết công khai; 

+ Quyết định của cơ sở bảo trợ xã hội về việc chuyển đối tượng về gia 
đình hoặc nhà xã hội; 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.             
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động, TB và Xã hội 
- Cơ quan phối hợp: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính        
* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội 

(Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-
BTC ngày 18/8/2010). 
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* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính 

sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội. 
- Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về 
chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội. 

- Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 
của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành 
một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về 
chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-
CP ngày 27/2/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 
67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội. 
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Mẫu Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội 
(Mẫu số 1, Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-

BTC ngày 18/8/2010) 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
.......... , ngày........  tháng   ........   năm 20..  

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI 

 
Kính gửi:  - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)............................ 
                 - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)........... 

                Tỉnh, thành phố......................................................................... 
Tên tôi là: .............................................  Nam, nữ............................................... 
Sinh ngày....................tháng.......................năm ................................................. 
Quê quán:............................................................................................................ 
Hiện có hộ khẩu thường trú tại ........................................................................... 
Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)..................... 
Tỉnh..................................................................................................................... 
Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng............................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
        Vậy tôi làm đơn này đề nghị 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
                             Người viết đơn 
                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên) 
Xác nhận của Trưởng thôn 
xác nhận trường hợp ông (bà).................. 
nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện  
xem xét cho ........................................                     
               (Ký, ghi rõ họ tên)                                        

   
Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã 
             UBND xã................................ 

        Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở UBND xã và thông 
báo trên các phương tiện thông tin của xã từ ngày.... tháng....năm 20.. đến 
ngày... tháng.... năm 20...... Đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.   
        

TM.UBND XÃ 
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2. Thủ tục Trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng đối với gia 
đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi 

* Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã. 
- UBND cấp xã chuyển hồ sơ theo quy định đến bộ phận một cửa / Trung 

tâm hành chính công cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả về UBND cấp xã. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi (theo mẫu) 
+ Bản sao giấy khai sinh của trẻ em được nhận nuôi 
+ Sơ yếu lý lịch của trẻ em được nhận nuôi 
+ Đối với cá nhân làm sơ yếu lý lịch và bản sao chứng minh thư nhân dân 
+ Đối với gia đình thì làm bản sao giấy đăng ký kết hôn và bản sao chứng 

minh thư nhân dân của vợ chồng. 
+ Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội tại xã, phường, thị trấn  

(sau đây gọi chung là Hội đồng xét duyệt cấp xã) hoặc văn bản xác nhận của 
bệnh viện cấp huyện trở lên đối với người khuyết tật 

+ Văn bản xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền đối với người tâm thần, 
người nhiễm HIV/AIDS 

+ Văn bản kết luận của Hội đồng xét duyệt cấp xã đối với những trường 
hợp có ý kiến thắc mắc, khiếu nại, tố cáo sau khi đã niêm yết công khai. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.             
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động, TB và Xã hội 
- Cơ quan phối hợp: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính        
* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, trẻ em 

bị bỏ rơi (Mẫu số 3 Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-
BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
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* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính 

sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội. 
- Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về 
chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội. 

- Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 
của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành 
một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về 
chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-
CP ngày 27/2/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 
67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội. 
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Mẫu đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi 
(Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-
BTC ngày 18/8/2010 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội và Bộ Tài chính) 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

  .........................ngày        tháng      năm 20 
 

ĐƠN NHẬN NUÔI TRẺ EM MỒ CÔI, TRẺ EM BỊ BỎ RƠI 
 
Kính gửi:  - Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)........................................... 
                 - Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)......................... 

           Tỉnh, thành phố..................................................................... 
Tên tôi là: ................................................................... Nam, nữ.......................... 
Hiện có hộ khẩu thường trú tại .......................................................................... 
Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)..................... 
Tỉnh..................................................................................................................... 
Giấy chứng minh nhân dân số...........................do CA....................................... 
cấp ngày .............tháng ....... năm.......... 
xin đề nghị UBND xã .........................................UBND huyện.......................... 
cho phép tôi được nhận nuôi cháu: ..................................................................... 
hiện ở: ..............................................sinh ngày.........tháng ......năm 20.... là trẻ em 
mồ côi cả cha lẫn mẹ (hoặc bị bỏ rơi). 
Tôi xin cam đoan sẽ nuôi dưỡng, chăm sóc cháu và đảm bảo cho cháu được thực 
hiện quyền của trẻ em. 
Ý kiến của người giám hộ và trẻ em được nhận nuôi Người viết đơn 
         (trường hợp trẻ từ đủ 9 tuổi trở lên)           (Ký, ghi rõ họ tên) 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
.................................................................................... 
                              (Ký, ghi rõ họ tên)    
                                                                                 
Ý kiến chấp thuận của Uỷ ban nhân dân cấp xã       
UBND xã: ................đồng ý để ông, bà: 
.......................nhận nuôi cháu.....................theo 
đơn đề nghị trên.                             

Chủ tịch UBND xã 
   (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Xác nhận của Trưởng thôn, 
xác nhận trường hợp 
..................... hiện cư trú tại 
thôn............................. 

Trưởng thôn 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 



 412 

3. Thủ tục Hỗ trợ hỏa táng cho thân nhân người chết hỏa thiêu tại An 
Lạc Viên Quảng Ninh 

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm  hành chính 
công cấp huyện. 

- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm  hành 

chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm:  
+ Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí hỏa thiêu của các hộ gia đình, cơ quan, đơn 

vị, địa phương, tổ chức xã hội, cá nhân có xác nhận của UBND cấp xã, thị trấn 
(nơi có hộ khẩu hoặc địa chỉ giao dịch thường trú) 

+ Giấy chứng tử do cơ quan có thẩm quyền cấp 
+ Giấy xác nhận hỏa thiêu người chết kèm theo hợp đồng hỏa táng của đài 

hóa thân An Lạc Viên 
+ Hộ khẩu phô tô chứng thực. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.             
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động, TB và Xã hội 
- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính        
* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Quyết định số 96/2013/QĐ-UBND ngày 14/01/2013 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh về việc ban hành Chính sách hỗ trợ cho thân nhân và các tổ chức 
thực hiện hỏa thiêu người chết tại Đài hóa thân An lạc Viên thành phố Cẩm Phả, 
tỉnh Quảng Ninh. 
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4. Thủ tục Xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp cứu trợ đột xuất cho đối 
tượng xã hội tại cộng đồng 

* Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã. 
- UBND cấp xã chuyển hồ sơ theo quy định đến bộ phận một cửa / Trung 

tâm hành chính công cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả về UBND cấp xã. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm:  
+ Trưởng thôn lập danh sách đối tượng trợ cấp đột xuất theo các nhóm đối 

tượng quy định tại Điều 6, Nghị định số 67/2007/NĐ-CP kèm theo biên bản họp 
thôn (nếu có) gửi Ủy ban nhân dân cấp xã. 

+ Chủ tich Ủy ban nhân dân cấp xã triệu tập họp khẩn cấp Hội đồng xét 
duyệt thống nhất danh sách đối tượng cứu trợ đột xuất đề nghị cấp huyện hỗ trợ. 
Nếu cấp xã có nguồn cứu trợ dự phòng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
quyết định cứu trợ ngay những trường hợp cần thiết. 

+ Sau khi được cấp huyện hỗ trợ, cấp xã tổ chức cứu trợ cho đối tượng và 
thực hiện việc công khai theo quy định tại Thông tư 54/2006/TT-BTC ngày 
19/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai hỗ trợ trực 
tiếp của ngân sách nhà nước đối với cá nhân, dân cư. 

+ Cơ sở y tế trực tiếp cấp cứu, chữa trị cho đối tượng làm văn bản gửi Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định. 

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Giám đốc bệnh viện, Thủ trưởng cơ 
quan, đơn vị tổ chức mai táng cho người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị chết 
(trường hợp gia đình không biết để mai táng) làm văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp huyện đề nghị cấp kinh phí mai táng theo quy định. 

+ Trường hợp cấp huyện không đủ kinh phí cứu trợ, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp huyện phải có văn bản đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, hỗ trợ 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: UBND cấp xã.             
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động, TB và Xã hội 
- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã 
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* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính        
* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ Về chính 

sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội;  
- Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính 
sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội 

- Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 của 
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hôi và Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một 
số điều Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 
27/2/2010 về sửa đổi một số điều về chính sách trợ các đối tượng bảo trợ xã hội. 
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5. Thủ tục Xét hồ sơ hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội 
tại cộng đồng 

* Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã. 
- UBND cấp xã chuyển hồ sơ theo quy định đến bộ phận một cửa / Trung 

tâm hành chính công cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả về UBND cấp xã. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm:  
+ Đơn hoặc văn bản đề nghị của gia đình, cá nhân, cơ quan, đơn vị tổ chức 

đứng ra tổ chức mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội 
hàng tháng bị chết (theo mẫu). 

+ Bản sao giấy chứng tử. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân                                                            
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động, TB và Xã hội 
- Cơ quan phối hợp: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính        
* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng 

đối tượng bảo trợ xã hội (Mẫu số 2 Thông tư liên tịch 24/2010/TTLT-
BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ Về chính 

sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội;  
- Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính 
sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội 

- Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 của 
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một 
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số điều Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 
27/2/2010 về sửa đổi một số điều về chính sách trợ các đối tượng bảo trợ xã hội. 

 
Mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội  

(Mẫu số 2, Thông tư liên tịch 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 
của Bộ Lao động Thương binh  Xã hội và Bộ Tài chính) 

 
        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                        ...............ngày        tháng      năm 20 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội 

 
Kính gửi:  - Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)........................................... 
                 - Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)......................... 

                Tỉnh, thành phố......................................................................... 
Tên tôi là: ................................................................... Nam, nữ.......................... 
       Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP).............. 
Tỉnh..................................................................................................................... 
có quan hệ với người chết: ................................................................................. 
đã đứng ra tổ chức lễ tang cho ............................................................................ 
là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đã qua đời ngày        tháng     
năm  20...   tại .......................................................................... (giấy chứng tử 
số......... ngày       tháng       năm 20.........do UBND xã .......................cấp). 

Vậy tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được hưởng chế độ hỗ trợ kinh phí 
mai táng cho ........................................................... nêu trên. 
 Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn 
toàn trách nhiệm. 
                               Người viết đơn 

         (Ký, ghi rõ họ tên) 
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6. Thủ tục Giải quyết trợ cấp xã hội thường xuyên đối với người cao 
tuổi (từ đủ 80 tuổi trở lên), người cao tuổi từ đủ 75 - 79 tuổi thuộc diện hộ 
nghèo, cận nghèo không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH; người cao tuổi 
cô đơn thuộc diện hộ nghèo 

* Trình tự thực hiện:  
- Cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã. 
- UBND cấp xã chuyển hồ sơ theo quy định đến bộ phận một cửa / Trung 

tâm hành chính công cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả về UBND cấp xã. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Tờ khai thông tin của người cao tuổi có xác nhận của Ủy ban nhân dân 

cấp xã (theo mẫu); 
+ Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc bản sao sổ hộ khẩu; 
+ Biên bản của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã; 
+ Bản sao quyết định của cơ sở bảo trợ xã hội về việc chuyển người cao 

tuổi về gia đình hoặc nhà xã hội đối với trường hợp người cao tuổi sống trong cơ 
sở bảo trợ xã hội được chuyển về địa phương; 

+ Đối với các đối tượng người cao tuổi từ 75-79 tuổi phải có bản sao giấy 
chứng nhận hồ nghèo hoặc cận nghèo 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 
- Cơ quan phối hợp: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính. 
* Phí, lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai thông tin của người cao tuổi (mẫu 

01, ban hành kèm theo Thông tư 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19/5/2011 của Bộ 
Lao động Thương binh và Xã hội). 

* Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
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- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ Về chính 
sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội; 

- Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về 
chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; 

- Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi 

- Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19/5/2011 của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội quy định, hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng 
tháng đối với người cao tuổi; 
 - Quyết định số 427/2012/QĐ-UBND ngày 29/02/2012 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện chính sách bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi 
trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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Tờ khai thông tin của người cao tuổi 
(mẫu 01, ban hành kèm theo Thông tư 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19/5/2011 

của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TỜ KHAI THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CAO TUỔI 

Phần I 
CÁ NHÂN NGƯỜI CAO TUỔI VÀ GIA ĐÌNH 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa):..................................................................... 
2. Sinh ngày … tháng … năm …………     3. Giới tính: .............................. 
4. Nơi đăng ký thường trú hiện nay:.............................................................. 
................................................................................................................................. 
5. Nơi sinh: ……………………………………… 6. Dân tộc:............................ 
6. Đang hưởng chế độ nào sau đây: 

Loại hình Mức/tháng (1000đ) 
6.1. Đang hưởng lương hưu hằng tháng   
6.2. Trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng   
6.3. Trợ cấp ưu đãi người có công hằng tháng   
6.4. Trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng   
6.5. Các khoản trợ cấp, phụ cấp hằng tháng khác   
7. Thuộc hộ gia đình nghèo hay không nghèo:.................................................... 
8. Quá trình hoạt động của bản thân: 

Từ tháng/năm đến 
tháng/năm Làm gì Ở đâu 

      
      
      
      
      
      
9. Họ và tên vợ hoặc chồng và người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng (Ghi rõ 
họ và tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp, sức khoẻ, điều kiện kinh tế của từng người): 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
10. Các loại giấy tờ kèm theo Tờ khai này (nếu có, ghi cụ thể): 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
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Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai man 
tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 
 
  Ngày … tháng … năm 20… 

(Người khai ký, ghi rõ họ tên) 
  

Phần II 
KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ CẤP XÃ HỘI CẤP XÃ 

 
Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội xã/phường thị 

trấn:................................................. đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá 
nhân của ...............................................................  và họp ngày … tháng … năm 
… thống nhất kết luận về thông tin của Ông (bà) khai như sau: 

1. Về kê khai thông tin của người cao tuổi: (đầy đủ, chính xác, còn thiếu, 
giấy tờ bổ sung…): ................................................................................................ 
.................................................................................................................. 

2. Kết luận ông (bà) …………………………………….. thuộc diện 
hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi là người 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
  
Xác nhận của Hội đồng xét duyệt 

trợ cấp xã hội cấp xã 
Ngày … tháng … năm 20… 

Xác nhận của  
Chủ tịch UBND xã, phường 

 
Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã 

UBND xã.................................xác nhận trường hợp trên là đúng đề nghị UBND 
huyện  hỗ trợ kinh phí mai táng cho .........................theo quy định. 
                                                    
                                                                                         TM.UBND xã 
                                             (ký tên, đóng dấu) 
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7. Thủ tục Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên đối với người 
khuyết tật nặng, đặc biệt nặng  

* Trình tự thực hiện:  
- Cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã. 
- UBND cấp xã chuyển hồ sơ theo quy định đến bộ phận một cửa / Trung 

tâm hành chính công cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả về UBND cấp xã. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Tờ khai thông tin của người khuyết tật (theo mẫu); 
+ Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật; 
+ Bản sao Sổ hộ khẩu; 
+ Bản sao Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân; 
+ Bản sao Quyết định của cở sở chăm sóc người khuyết tật về việc chuyển 

người khuyết tật về gia đình đối với trường hợp đang sống trong cơ sở bảo trợ 
xã hội; 

+ Giấy xác nhận đang mang thai của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm 
quyền theo quy định của Bộ Y tế, bản sao Giấy khai sinh của con đang nuôi dưới 36 
tháng tuổi đối với trường hợp đang mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi; 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND huyện  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 
* Phí, lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai thông tin của người khuyết tật 

(mẫu 01, ban hành kèm theo Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 
của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội). 

* Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 
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- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật; 

- Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật 
người khuyết tật. 

 
Tờ khai thông tin của người khuyết tật 

(mẫu 01, ban hành kèm theo Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 
của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TỜ KHAI THÔNG TIN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT 
 

Phần I 
CÁ NHÂN NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

 
1. Họ và tên (Viết chữ in hoa):................................................................................ 
2. Sinh ngày ….. tháng …… năm …………. 
3. Giới tính: ……………………. 
4. Nơi đăng ký thường trú hiện nay: ....................................................................... 
................................................................ 
5. Nơi sinh: .................................................................................... 
6. Dân tộc:.................................................................................... 
7. Dạng tật 
7.1. Khuyết tật vận động □ 7.4. Khuyết tật thần kinh, tâm 

thần 
□ 

7.2. Khuyết tật nghe, nói □ 7.5. Khuyết tật trí tuệ □ 
7.3. Khuyết tật nhìn □ 7.6. Khuyết tật khác (ghi 

rõ)…… 
□ 

8. Mức độ khuyết tật □     
8.1. Đặc biệt nặng □     
8.2. Nặng □     
8.3. Nhẹ □     
9. Đang hưởng chế độ nào sau đây: 
Loại hình Mức/tháng (1000 đ) 
9.1. Đang hưởng lương hưu hàng tháng   
9.2. Trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng   
9.3. Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng   
9.4. Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng   
9.5. Các khoản trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác   
10. Thuộc hộ gia đình nghèo hay không nghèo:..................................................... 
11. Các loại giấy tờ kèm theo Tờ khai này (nếu có, ghi cụ thể): 
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................................................................................................................................. 
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai man 
tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 
  
  Ngày …. tháng … năm 20… 

(Người khai ký, ghi rõ họ tên) 
  

Phần II 
KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ CẤP XÃ HỘI CẤP XÃ 

 
Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội xã/phường/thị trấn: ………… đã xem 

xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của 
…………………………………………………và họp ngày …… tháng ….. năm 
……………… thống nhất kết luận về thông tin của Ông (bà) khai như sau: 
1. Về kê khai thông tin của người khuyết tật: (đầy đủ, chính xác, còn thiếu, giấy 
tờ bổ sung...):..... 
................................................................................................................................. 
2. Kết luận ông (bà) ………………………… thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội 
hàng tháng đối với người khuyết tật     
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
  

Thư ký Hội đồng 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày …. tháng …. năm 20… 
Chủ tịch Hội đồng 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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8. Thủ tục Xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình 
có người khuyết tật đặc biệt nặng 

* Trình tự thực hiện:  
- Cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã. 
- UBND cấp xã chuyển hồ sơ theo quy định đến bộ phận một cửa / Trung 

tâm hành chính công cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả về UBND cấp xã. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Tờ khai thông tin hộ gia đình (theo mẫu); 
+ Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật; 
+ Bản sao Sổ hộ khẩu; 
+ Tờ khai thông tin của người khuyết tật (theo mẫu) đối với trường hợp 

người khuyết tật chưa được hưởng trợ cấp xã hội hoặc bản sao Quyết định 
hưởng trợ cấp xã hội của người khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật 
đang hưởng trợ cấp xã hội; 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 
* Phí, lệ phí: không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Tờ khai thông tin hộ gia đình (Mẫu 02, ban hành kèm theo Thông tư 

26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội); 
- Tờ khai thông tin của người khuyết tật (mẫu 01, ban hành kèm theo 

Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động, Thương 
binh và Xã hội). 

* Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 
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- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật; 

- Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật 
Người khuyết tật. 

 
Tờ khai thông tin hộ gia đình 

(Mẫu 02, ban hành kèm theo Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 
của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TỜ KHAI THÔNG TIN CỦA HỘ GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI KHUYẾT TẬT 
 

1. Họ và tên chủ hộ: ........................................................... 
2. Dân tộc 
3. Năm sinh: 
4. Giới tính: 
5. Số nhân khẩu trong hộ: …………………… người 
 
1. Số người trong độ tuổi lao động: 
………. người 

2. Số người có việc làm: ….... người 

6. Số người khuyết tật (NKT) trong hộ: ……………… người 
 
1. Số NKT sống trong cơ sở xã hội: 
………. người 

2. Số NKT đang sống ở nhà: 
……… người 

7. Hộ thuộc hộ nghèo 1. Có □ 2. Không □   
8. Hộ thuộc hộ người có 
công 

2. Có □ 2. Không □   

              
9. NKT, hộ gia đình NKT được hưởng loại chính sách nào sau đây: 
Loại chính sách   
1. Trợ cấp xã hội/nuôi dưỡng trong cơ sở BTXH   
2. Hỗ trợ khám, chữa bệnh, CSSK   
3. Hỗ trợ chỉnh hình, phục hồi chức năng   
10. Các loại giấy tờ kèm theo tờ khai này (nếu có, ghi cụ thể): 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không 
đúng sự thật tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 
 

  Ngày …. tháng … năm 20… 
(Người khai ký, ghi rõ họ tên) 



 426 

Tờ khai thông tin của người khuyết tật 
(mẫu 01, ban hành kèm theo Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 

của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TỜ KHAI THÔNG TIN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

 

Phần I 
CÁ NHÂN NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa):................................................................................ 
2. Sinh ngày ….. tháng …… năm …………. 
3. Giới tính: ……………………. 
4. Nơi đăng ký thường trú hiện nay: ....................................................................... 
5. Nơi sinh: .................................................................................... 
6. Dân tộc:.................................................................................... 
7. Dạng tật 
7.1. Khuyết tật vận động □ 7.4. Khuyết tật thần kinh, tâm 

thần 
□ 

7.2. Khuyết tật nghe, nói □ 7.5. Khuyết tật trí tuệ □ 
7.3. Khuyết tật nhìn □ 7.6. Khuyết tật khác (ghi 

rõ)…… 
□ 

8. Mức độ khuyết tật □     
8.1. Đặc biệt nặng □     
8.2. Nặng □     
8.3. Nhẹ □     
9. Đang hưởng chế độ nào sau đây: 
Loại hình Mức/tháng (1000 đ) 
9.1. Đang hưởng lương hưu hàng tháng   
9.2. Trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng   
9.3. Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng   
9.4. Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng   
9.5. Các khoản trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác   
10. Thuộc hộ gia đình nghèo hay không nghèo:..................................................... 
11. Các loại giấy tờ kèm theo Tờ khai này (nếu có, ghi cụ thể): 
................................................................................................................................. 
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai man 
tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 
  Ngày …. tháng … năm 20… 

(Người khai ký, ghi rõ họ tên) 
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Phần II 
KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ CẤP XÃ HỘI CẤP XÃ 

 
Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội xã/phường/thị trấn: ………… đã xem 

xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của 
……………………………………………………và họp ngày …… tháng ….. 
năm ……………… thống nhất kết luận về thông tin của Ông (bà) khai như sau: 
1. Về kê khai thông tin của người khuyết tật: (đầy đủ, chính xác, còn thiếu, giấy 
tờ bổ sung...):..... 
................................................................................................................................. 
2. Kết luận ông (bà) ………………………… thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội 
hàng tháng đối với người khuyết tật     
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
  

Thư ký Hội đồng 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày …. tháng …. năm 20… 
Chủ tịch Hội đồng 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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9. Thủ tục Xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người 
nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng 

* Trình tự thực hiện:  
- Cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã. 
- UBND cấp xã chuyển hồ sơ theo quy định đến bộ phận một cửa / Trung 

tâm hành chính công cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả về UBND cấp xã. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn của người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật có xác 

nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) về 
đủ điều kiện nhận nuôi dưỡng, chăm sóc theo quy định tại Điều 19 Nghị định 
28/2012/NĐ-CP; 

+ Tờ khai thông tin người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc (theo mẫu); 
+ Bản sao Sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân của người nhận nuôi 

dưỡng, chăm sóc; 
+ Tờ khai thông tin của người khuyết tật (theo mẫu); 
+ Bản sao Sổ hộ khẩu của hộ gia đình người khuyết tật (nếu có); 
+ Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật; 
+ Bản sao Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng của người khuyết tật đối 

với trường hợp người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 
* Phí, lệ phí: không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Tờ khai thông tin của người khuyết tật (Mẫu 01, ban hành kèm theo 

Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động Thương 
binh và Xã hội); 
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- Tờ khai thông tin người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc (Mẫu 03, ban hành 
kèm theo Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội); 

- Đơn của người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật (Mẫu 04, 
ban hành kèm theo Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ 
Lao động Thương binh và Xã hội). 

* Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 
- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật; 
- Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật 
người khuyết tật. 
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Tờ khai thông tin của người khuyết tật 
(mẫu 01, ban hành kèm theo Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 

của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TỜ KHAI THÔNG TIN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

 
Phần I 

CÁ NHÂN NGƯỜI KHUYẾT TẬT 
1. Họ và tên (Viết chữ in hoa):................................................................................ 
2. Sinh ngày ….. tháng …… năm …………. 
3. Giới tính: ……………………. 
4. Nơi đăng ký thường trú hiện nay: ....................................................................... 
................................................................ 
5. Nơi sinh: .................................................................................... 
6. Dân tộc:.................................................................................... 
7. Dạng tật 
7.1. Khuyết tật vận động □ 7.4. Khuyết tật thần kinh, tâm 

thần 
□ 

7.2. Khuyết tật nghe, nói □ 7.5. Khuyết tật trí tuệ □ 
7.3. Khuyết tật nhìn □ 7.6. Khuyết tật khác (ghi 

rõ)…… 
□ 

8. Mức độ khuyết tật □     
8.1. Đặc biệt nặng □     
8.2. Nặng □     
8.3. Nhẹ □     
9. Đang hưởng chế độ nào sau đây: 
Loại hình Mức/tháng (1000 đ) 
9.1. Đang hưởng lương hưu hàng tháng   
9.2. Trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng   
9.3. Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng   
9.4. Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng   
9.5. Các khoản trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác   
10. Thuộc hộ gia đình nghèo hay không nghèo:..................................................... 
11. Các loại giấy tờ kèm theo Tờ khai này (nếu có, ghi cụ thể): 
................................................................................................................................. 
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai man 
tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 
  
  Ngày …. tháng … năm 20… 

(Người khai ký, ghi rõ họ tên) 
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Phần II 
KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ CẤP XÃ HỘI CẤP XÃ 

 
Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội xã/phường/thị trấn: ………… đã xem 

xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của 
………………………………………………………và họp ngày …… tháng ….. 
năm ……………… thống nhất kết luận về thông tin của Ông (bà) khai như sau: 
1. Về kê khai thông tin của người khuyết tật: (đầy đủ, chính xác, còn thiếu, giấy 
tờ bổ sung...):..... 
................................................................................................................................. 
2. Kết luận ông (bà) ………………………… thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội 
hàng tháng đối với người khuyết tật     
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
  

Thư ký Hội đồng 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày …. tháng …. năm 20… 
Chủ tịch Hội đồng 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
 



 432 

Tờ khai thông tin người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc 
(Mẫu 03, ban hành kèm theo Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 

của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TỜ KHAI CỦA NGƯỜI NHẬN NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC  

NGƯỜI KHUYẾT TẬT 
 
1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): 
2. Sinh ngày ….. tháng …. năm …………….. 
3. Giới tính: …………………… 
4. Nơi đăng ký thường trú hiện nay:................................................................... 
5. Nơi sinh: ...................................................................................... 
6. Dân tộc: ....................................................................................... 
7. Thuộc hộ gia đình:.................................................................... 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
8. Các loại giấy tờ kèm theo Tờ khai này (nếu có, ghi cụ thể): 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không 
đúng sự thực tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 
  

Xác nhận của UBND xã Ngày …. tháng …. năm 20… 
(Người khai ký, ghi rõ họ tên) 
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Đơn của người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật 
(Mẫu 04, ban hành kèm theo Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 

của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN NHẬN NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

      Kính gửi: - Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) ………. 
- Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố) 
……… 

  
Tên tôi là ………………………… sinh năm …………… hiện đang cư trú tại 
(ghi rõ địa chỉ) …………………………………………………………………… 
Bản thân và gia đình có đủ điều kiện nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết 
tật theo quy định tại Điều ...Thông tư số      /2012/TT-BLĐTBXH ngày    tháng 
   năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều 
của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật và các quy 
định của pháp luật có liên quan khác; đồng thời ông (bà) 
…………………………………… là người khuyết tật thuộc diện được nuôi 
dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội, nhưng có nguyện vọng được sống tại cộng 
đồng do tôi nuôi dưỡng, chăm sóc. 
Vậy tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được nhận nuôi dưỡng, chăm sóc ông (bà) 
………………... và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố 
……………………………….. xem xét trợ cấp xã hội hằng tháng cho ông (bà) 
………………………………………….. theo quy định. 
Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết 
tật theo quy định hiện hành của Nhà nước. 
  Ngày      tháng       năm 20… 

Người viết đơn 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày      tháng    năm 20…. 
Ý kiến của người khuyết tật 

(Ghi rõ ý kiến đồng ý, ký và ghi họ 
tên) 

Ngày    tháng    năm 20… 
Xác nhận của UBND cấp xã 

Ủy ban nhân dân …………. xác 
nhận đơn trên là đúng và ông/bà 

……… có đầy đủ điều kiện để nhận 
nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết 
tật theo quy định, đề nghị Chủ tịch 

UBND huyện xem xét đơn để trợ cấp 
xã hội cho đối tượng theo quy định 

TM.UBND xã………… 
(Ký tên, đóng dấu) 
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10. Thủ tục Xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp kinh phí chăm sóc đối 
với người khuyết tật mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi 

* Trình tự thực hiện:  
- Cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã. 
- UBND cấp xã chuyển hồ sơ theo quy định đến bộ phận một cửa / Trung 

tâm hành chính công cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả về UBND cấp xã. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm:  
1) Trường hợp người khuyết tật chưa được hưởng trợ cấp xã hội: 
+ Tờ khai thông tin của người khuyết tật (theo mẫu); 
+ Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật; 
+ Bản sao Sổ hộ khẩu; 
+ Bản sao Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân; 
+ Bản sao Quyết định của cơ sở chăm sóc người khuyết tật về việc chuyển 

người khuyết tật về gia đình đối với trường hợp đang sống trong cơ sở bảo trợ 
xã hội; 

+ Giấy xác nhận đang mang thai của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm 
quyền theo quy định của Bộ Y tế, bản sao Giấy khai sinh của con đang nuôi dưới 
36 tháng tuổi đối với trường hợp đang mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi; 

2) Trường hợp người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng: 
+ Bản sao Quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; 
+ Giấy xác nhận đang mang thai của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm 

quyền theo quy định của Bộ Y tế; 
+ Bản sao giấy khai sinh của con dưới 36 tháng tuổi; 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.   
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 
* Phí, lệ phí: Không. 
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* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai thông tin của người khuyết tật 
(Mẫu 01, ban hành kèm theo Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 
của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội); 

* Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: Không. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 
- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật; 
- Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật 
Người khuyết tật. 
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Tờ khai thông tin của người khuyết tật 
(mẫu 01, ban hành kèm theo Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 

của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TỜ KHAI THÔNG TIN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

 
Phần I 

CÁ NHÂN NGƯỜI KHUYẾT TẬT 
 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa):................................................................................ 
2. Sinh ngày ….. tháng …… năm …………. 
3. Giới tính: ……………………. 
4. Nơi đăng ký thường trú hiện nay: ....................................................................... 
5. Nơi sinh: .................................................................................... 
6. Dân tộc:.................................................................................... 
7. Dạng tật 
7.1. Khuyết tật vận động □ 7.4. Khuyết tật thần kinh, tâm 

thần 
□ 

7.2. Khuyết tật nghe, nói □ 7.5. Khuyết tật trí tuệ □ 
7.3. Khuyết tật nhìn □ 7.6. Khuyết tật khác (ghi 

rõ)…… 
□ 

8. Mức độ khuyết tật □     
8.1. Đặc biệt nặng □     
8.2. Nặng □     
8.3. Nhẹ □     
9. Đang hưởng chế độ nào sau đây: 
Loại hình Mức/tháng (1000 đ) 
9.1. Đang hưởng lương hưu hàng tháng   
9.2. Trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng   
9.3. Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng   
9.4. Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng   
9.5. Các khoản trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác   
10. Thuộc hộ gia đình nghèo hay không nghèo:..................................................... 
11. Các loại giấy tờ kèm theo Tờ khai này (nếu có, ghi cụ thể): 
................................................................................................................................. 
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai man 
tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 
  
  Ngày …. tháng … năm 20… 

(Người khai ký, ghi rõ họ tên) 
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Phần II 
KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ CẤP XÃ HỘI CẤP XÃ 

 
Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội xã/phường/thị trấn: ………… đã xem 

xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của 
………………………………………………………và họp ngày …… tháng ….. 
năm ……………… thống nhất kết luận về thông tin của Ông (bà) khai như sau: 
1. Về kê khai thông tin của người khuyết tật: (đầy đủ, chính xác, còn thiếu, giấy 
tờ bổ sung...):........................................................................................................... 
2. Kết luận ông (bà) ………………………… thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội 
hàng tháng đối với người khuyết tật     
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
  

Thư ký Hội đồng 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày …. tháng …. năm 20… 
Chủ tịch Hội đồng 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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11. Thủ tục Hỗ trợ trẻ em bị xâm hại tình dục; trẻ em là nạn nhân của 
tai nạn thương tích, trẻ em bị bạo lực dẫn đến tử vong hoặc bị tàn tật nặng 

* Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã. 
- UBND cấp xã chuyển hồ sơ theo quy định đến bộ phận một cửa / Trung 

tâm hành chính công cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả về UBND cấp xã. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm:  
+ Đơn đề nghị hỗ trợ đột xuất cho trẻ em (theo mẫu); 
+ Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Sổ hộ khẩu 

của gia đình; Văn bản kết luận của cơ quan Công an đối với trường hợp trẻ em 
bị xâm hại tình dục; 

+ Bản gốc hoặc bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu 
Giấy kết luận của cơ sở y tế có thẩm quyền về mức độ thương tật từ 21% trở lên 
đối với trẻ em là nạn nhân của tai nạn thương tích hoặc nạn nhân của bạo lực; 

+ Bản gốc hoặc bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối 
chiếu Giấy chứng tử của Ủy ban nhân dân cấp xã (hoặc Giấy xác nhận của 
UBND cấp xã về trường hợp tử vong) đối với trường hợp trẻ em bị tử vong do 
các nguyên nhân: tai nạn thương tích; xâm hại tình dục; bạo lực. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh và xã hội. 
- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 
* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị hỗ trợ đột xuất cho trẻ em 

(mẫu 06, ban hành kèm theo Quyết định 432/QĐ-UBND ngày 29/02/2012 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý TTHC: 
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- Quyết định 432/2012/QĐ-UBND ngày 29/02/2012 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Quảng Ninh quy định thực hiện chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ em 
trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015. 

 
Đơn đề nghị hỗ trợ đột xuất cho trẻ em 

(mẫu 06, ban hành kèm theo Quyết định432/QĐ-UBND ngày 29/02/2012 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh) 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Hỗ trợ đột xuất cho trẻ em  

 Kính gửi:  - Phòng Lao động Thương binh và Xã hội......................... 
                  - Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn............................... 
- Họ và tên người làm đơn (1):  .........................Tuổi:.........................Điện thoại 
liên hệ:........................................... 
Địa chỉ thường trú (tổ, khu, phường, huyện):.......................................................... 
Mối quan hệ  với  trẻ (ghi rõ là cha /mẹ/hoặc người giám hộ): ........................... 
- Họ và tên trẻ :....................................................................................................... 
Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................  
Hộ khẩu thường trú: 
Tổ/xóm…..................khu/thôn…...............Xã/phường.......................................... 
Huyện/thị xã/thành phố...........................Tỉnh Quảng Ninh. 
Hoàn cảnh cá nhân của trẻ và gia đình, tóm tắt vụ việc xảy ra với trẻ: 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
Tôi làm đơn này đề nghị được xem xét hỗ trợ theo quy định. Tôi xin cam đoan 
những nội dung trong đơn là chính xác.   
         ......, ngày...... tháng....... năm ........ 
            Người đề nghị  
                     (ký, ghi rõ họ tên) 
 

 

Xác nhận của đại diện thôn/khu và Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn 
 
Xác nhận trường hợp.................................................. nêu trên là đúng sự thật đề 
nghị Ủy ban nhân dân cấp trên xem xét giải quyết. 
 
........, ngày....... tháng....... năm .....                  ........, ngày....... tháng....... năm ..... 
TM.Ủy ban nhân dân xã...    Đại diện thôn, khu phố  

 ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)                 (ký, ghi rõ họ tên) 
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12. Thủ tục Hỗ trợ trẻ em mắc các bệnh có chi phí khám bệnh, chữa 
bệnh ở mức cao từ 10 triệu đồng trở lên cho 01 lần khám bệnh, chữa bệnh 
hoặc có tổng chi phí từ 10 triệu đồng trở lên cho nhiều lần khám bệnh, chữa 
bệnh trong một năm   

* Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã. 
- UBND cấp xã chuyển hồ sơ theo quy định đến bộ phận một cửa / Trung 

tâm hành chính công cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả về UBND cấp xã. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm:  
+ Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em (theo mẫu); 
+ Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Sổ hộ khẩu 

của gia đình; giấy ra viện;  
+ Bản gốc biên lai thu viện phí của cơ sở y tế công lập theo quy định của Bộ 

Tài chính; 
+ Bản gốc hoặc bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính giấy 

chuyển viện của cơ sở y tế (đối với trường hợp chuyển viện); 
+ Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ 

sau:  
 1. Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo (nếu đối tượng thuộc diện 

hộ nghèo, hộ cận nghèo);  
2. Giấy xác nhận trẻ nhiễm HIV/AIDS của cơ sở y tế có thẩm quyền hoặc 

giấy xác nhận trẻ nhiễm HIV/AIDS của Trung tâm Y tế cấp huyện là đơn vị 
quản lý Trạm Y tế cấp xã nơi trẻ đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu đối tượng là 
trẻ em nhiễm HIV/AIDS);  

3. Quyết định trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu đối 
tượng thuộc diện được hưởng chính sách theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 
13/4/2001 và Nghị định 13/2010/NĐ-CP ngày  27/02/2010 của Chính phủ); 

4. Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã với đối tượng trẻ em thuộc 
diện chính sách ưu đãi người có công theo Nghị định 54/2006/NĐ-CP ngày 
26/5/2006 của Chính phủ. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện 
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- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động,TB và xã hội  
- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 
* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa 

bệnh cho trẻ em (mẫu 05, ban hành kèm theo Quyết định432/QĐ-UBND ngày 
29/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh); 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý TTHC: 
- Quyết định 432/2012/QĐ-UBND ngày 29/02/2012 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Ninh quy định thực hiện chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ em 
trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015. 
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Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em 
(mẫu 05, ban hành kèm theo Quyết định 432/QĐ-UBND ngày 29/02/2012 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh) 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  
Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho trẻ em 

   Kính gửi: Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện/thị xã/thành phố... 
 
- Họ và tên người  làm  đơn (1):  ..............Tuổi:............Điện thoại liên hệ:............. 
Địa chỉ thường trú (tổ, khu, phường, huyện):.......................................................... 
................................................................................................................................. 
Mối  quan hệ  với  trẻ ( ghi rõ là cha /mẹ/hoặc người giám hộ): ........................... 
- Họ và tên trẻ :..................................................................................................... 
Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................... 
Hộ khẩu thường trú: Xã..................... Huyện/TX/TP ...............Tỉnh Quảng Ninh. 
Hoàn cảnh gia đình và bản thân trẻ (2): ................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
đã được hỗtrợ chi phí khám, chữa bệnh lần thứ .......... vào năm........... với số tiền 
là .............................đồng (bằng chữ......................................................................) 
Đơn vị hỗ trợ:.......................................................................................................... 
Nay hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải khám chữa bệnh cho trẻ với chi phí cao, 
cụ thể là: 
          - Bệnh điều trị (3): ........................................................................................ 
 - Nơi khám, chữa bệnh (4): .......................................................................... 
          - Tổng chi phí khám, chữa bệnh (5):................ đồng (bằng chữ...................) 
Trong đó:  

+ Quỹ BHYT đã thanh toán: .............................đồng (bằng chữ.................) 
 + Số tiền còn lại gia đình phải thanh toán: ........................... đồng (bằng 
chữ ...........................................................) 
    (Có các giấy tờ liên quan kèm theo)  
 Tôi làm đơn này đề nghị được xem xét hỗ trợ theo quy định. Tôi xin cam 
đoan những nội dung trong đơn là chính xác.   
                         ........, ngày ..... tháng ..... năm ........ 
                                Người làm đơn 

                                     (Ký và ghi rõ họ tên) 
         

 
ảnh 

4 x 6 
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(1): Đơn đề nghị hỗ trợ phải do cha/mẹ hoặc người giám hộ viết. 
         (2): Ghi rõ bản thân trẻ thuộc đối tượng nào trong diện các đối tượng được hỗ trợ theo 
chính sách này (VD: diện hộ nghèo hoặc trẻ mồ côi...) và nêu hoàn cảnh khó khăn của bản 
thân trẻ và gia đình để làm cơ sở xét hỗ trợ. 
         (3): Ghi rõ và đầy đủ những tên bệnh mà trẻ đã khám, chữa bệnh theo hồ sơ bệnh án đề 
nghị hỗ trợ của đợt này (ví dụ: Bệnh viêm cầu thận...) 
         (4): Ghi rõ và đầy đủ những nơi trẻ đã khám, chữa bệnh theo hồ sơ đề nghị hỗ trợ của 
đợt này.               
         (5): Tổng chi phí khám, chữa bệnh là tổng số tiền chi phí cho khám, chữa bệnh của đối 
tượng, bao gồm cả phần thanh toán BHYT và phần thanh toán do gia đình đối tượng phải chi 
trả. (nếu trong hoá đơn thanh toán có ND này thi ghi vào đơn). Trong hoá đơn thanh toán phải 
thể hiện rõ số tiền mà gia đình bệnh nhân phải trực tiếp chi trả để làm cơ sở xét hỗ trợ. 
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13. Thủ tục Hỗ trợ thân nhân đi thăm viếng mộ liệt sỹ 
- Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho cá nhân. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS); 
+ Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc bản sao Bằng Tổ quốc ghi công; 
+ Một trong các giấy tờ sau: 
1. Giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động, TB và Xã hội hoặc giấy xác 

nhận mộ liệt sĩ của cơ quan quản lý nghĩa trang liệt sĩ nơi an táng mộ liệt sĩ đối 
với trường hợp mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin; 

2. Giấy xác nhận của Sở Lao động, TB và Xã hội đối với trường hợp chưa 
xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang liệt sĩ nhưng có tên trong danh sách 
quản lý của nghĩa trang; 

3. Giấy báo tử ghi thông tin địa phương nơi liệt sĩ hy sinh hoặc thông báo 
của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử đối với trường hợp mộ liệt sĩ chưa 
quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Lao động 

Thương binh và xã hội. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động, TB và XH 
- Cơ quan phối hợp: UBND xã, phường 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy giới thiệu 
* Lệ phí: Không  
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu 

số 11-MLS ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-
BTC ngày 3/6/2014 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Tài chính). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không  
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công 

với cách mạng. 



 445 

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 3/6/2014 
của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều 
dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với 
người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý công trình ghi công liệt sĩ. 
 
 

Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ 
(mẫu số 11-MLS, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-

BLĐTBXH-BTC ngày 3/6/2014 của Bộ Lao động, TB và Xã hội và Bộ Tài chính) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ THĂM VIẾNG MỘ LIỆT SĨ 

 
Kính gửi: - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội1 ………. 

 
Họ và tên: …………………………….. Năm sinh ………………………… 
Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………… 
Số CMTND ……………… Ngày cấp …………………… Nơi cấp…………… 
Quan hệ với liệt sĩ: ……………………………………………………………… 
Tôi xin trình bày như sau: 
Liệt sĩ: ……………………………….. Năm sinh ……………………………… 
Nguyên quán: xã ………………. huyện ……………… tỉnh ………………… 
Nhập ngũ (hoặc tham gia cách mạng) ngày ……… tháng ……. năm ……… 
Hy sinh ngày ………. tháng ………. năm ……….. tại …………………….. 
Căn cứ vào thông tin phần mộ liệt sĩ do: 2 ………….. 
£ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ……….. thông báo tại giấy báo tin mộ 
liệt sĩ số ……. ngày ….. tháng ..... năm ….. 
£ Giấy xác nhận mộ liệt sĩ do Ban quản lý nghĩa trang xã …………….. huyện 
…………. tỉnh ………….. cung cấp. 
£ Giấy xác nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường hợp 
chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang nhưng có tên trong danh sách 
quản lý của nghĩa trang. 
£ Giấy báo tử ghi thông tin hy sinh tại ……………. 
£ Giấy thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử ghi thông tin hy 
sinh tại ………… 
Đi cùng tôi có.... người: 
Họ và tên người thứ 1: …………………….. Năm sinh ……………………… 
Số CMTND ………….. Ngày cấp …………………. Nơi cấp ……………… 
Họ và tên người thứ 2: ……………………….. Năm sinh ……………………… 
Số CMTND ………….. Ngày cấp ……………. Nơi cấp ………………………. 
Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ……….. tạo điều kiện thuận 
lợi giúp đỡ gia đình tôi theo nguyện vọng trình bày trong đơn. 
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Tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước và thực 
hiện đầy đủ các thủ tục về thăm viếng mộ liệt sĩ của ngành Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 
  

…., ngày .... tháng .... năm .... 
Xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú 

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) 

…., ngày ... .tháng .... năm .... 
Người viết đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
__________________ 
Ghi chú: 
1 Nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ 
2 Chọn một trong những căn cứ dưới đây và điền đầy đủ thông tin vào chỗ trống 
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14. Thủ tục Hỗ trợ thân nhân liệt sĩ di chuyển hài cốt liệt sĩ 
- Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính công cấp huyện 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho cá nhân. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành 

chính công huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS) có xác nhận 

của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú; 
+ Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc bản sao Bằng “Tổ quốc 

ghi công”; 
+ Một trong các giấy tờ sau: giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ liệt sĩ của cơ quan quản lý nghĩa 
trang liệt sĩ nơi an táng mộ liệt sĩ; 

Trường hợp người di chuyển hài cốt liệt sĩ không phải là thân nhân hoặc 
người thờ cúng liệt sĩ thì phải có thêm giấy ủy quyền của thân nhân liệt sĩ hoặc 
người thờ cúng liệt sĩ. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Lao động 

Thương binh và xã hội. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động, TB và XH 
- Cơ quan phối hợp: UBND xã, phường 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sĩ 
* Lệ phí: Không  
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu 

số 12-MLS, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-
BTC ngày 3/6/2014 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Tài chính). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không  
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công 

với cách mạng. 
- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 

của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều 
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dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với 
người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý công trình ghi công liệt sĩ. 

 
Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ 

(mẫu số 12-MLS, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-
BLĐTBXH-BTC ngày 3/6/2014 của Bộ Lao động, TB và XH và Bộ Tài chính) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ DI CHUYỂN HÀI CỐT LIỆT SĨ 
 

Kính gửi: - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 1 ………. 
 

Họ và tên: …………………………….. Năm sinh ……………………………… 
Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………….. 
Số CMTND ……………… Ngày cấp …………………… Nơi cấp 
Quan hệ với liệt sĩ: ……………………………………………………………….. 
Tôi xin trình bày như sau: 
Liệt sĩ: ……………………………….. Năm sinh ……………………………… 
Nguyên quán: xã ………………. huyện ……………… tỉnh …………………… 
Nhập ngũ (hoặc tham gia cách mạng) ngày ……… tháng ………. năm ……… 
Hy sinh ngày ……. tháng ………. năm ….. tại …………………………….. 
Căn cứ vào thông tin phần mộ liệt sĩ do: 2 ………….. 
£ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ……….. thông báo tại giấy báo tin mộ 
liệt sĩ số ……. ngày ….. tháng ..... năm ….. 
£ Giấy xác nhận mộ liệt sĩ do Ban quản lý nghĩa trang xã ……………….. huyện 
…………. tỉnh …………….. cung cấp. 
Tôi được biết phần mộ liệt sĩ hiện an táng tại nghĩa trang xã ………. huyện 
……… tỉnh …….. Vị trí mộ liệt sĩ số..... hàng mộ liệt sĩ ..... ở lô mộ liệt sĩ số 
……… Nguyện vọng của gia đình tôi di chuyển hài cốt liệt sĩ …………… về an 
táng tại nghĩa trang …………………. 
Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội …………. tạo điều kiện 
thuận lợi giúp đỡ gia đình tôi theo nguyện vọng. Tôi xin cam đoan chấp hành 
nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước và thực hiện đầy đủ các thủ tục về di 
chuyển hài cốt liệt sĩ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội./. 
  

…., ngày .... tháng .... năm .... 
Xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú 

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) 

…., ngày .... tháng .... năm .... 
Người viết đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
__________________ 
Ghi chú: 
1 Nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ 
2 Chọn một trong những căn cứ dưới đây và điền đầy đủ thông tin vào chỗ trống 
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15. Thủ tục Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về cộng đồng 
* Trình tự thực hiện: 
a) Đối với nạn nhân bị mua bán trở về qua tiếp nhận: 
+ Trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày được cơ quan có thẩm 

quyền xác định là nạn nhân, nạn nhân (hoặc người thân) làm đơn gửi UBND xã 
nơi cư trú. 

+ Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc UBND xã hoàn thiện hồ sơ gửi 
phòng Lao động - Thương binh và XH/Trung tâm Hành chính công cấp huyện. 

+ Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ 
của UBND cấp xã Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm 
thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định. 

+ Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản 
trình của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND cấp huyện 
xem xét quyết định chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu, 
mức chi hỗ trợ được quy định tại Thông tư liên tịch số 134/2013/TTLT-BTC-
BLĐTBXH ngày 25/9/2013. 

b) Đối với nạn nhân tự trở về không qua tiếp nhận:  
+ UBND cấp xã nơi nạn nhân tự trở về có trách nhiệm thu thập thông tin, 

lập hồ sơ và làm văn bản gửi các cơ quan chức năng đề nghị xác minh là nạn 
nhân theo Quyết định số 17/2007/QĐ-CP, ngày 29/01/2007 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

+ Sau khi cơ quan chức năng xác minh là nạn nhân, tiếp tục tiến hành các 
thủ tục hỗ trợ như đối với nạn nhân bị mua bán trở về thông qua tiếp nhận. 

* Cách thức thực hiện: Nộp đơn trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn 
nơi cư trú. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị hỗ trợ của nạn nhân có xác nhận của các cấp kèm theo giấy 

chứng nhận về nước); 
+ Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho nạn nhân (có dán ảnh) 

do UBND cấp xã lập. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Thời hạn giải quyết: Không quy định. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân. 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện. 
- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã; Phòng Lao động - TB và Xã hội. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính về việc "Hỗ trợ nạn 

nhân bị mua bán trở về". 
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* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người. 
- Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng chính 

phủ Ban hành quy chế tiếp nhận và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho phụ nữ, 
trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về. 

- Thông tư liên tịch số 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/9/2014 
hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị 
định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/1/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của luật phòng chống, mua bán người. 
 
 

16. Thủ tục đăng ký nhận hỗ trợ đối với lao động tỉnh Quảng Ninh đi 
làm việc có thời hạn ở nước ngoài 

* Trình tự thực hiện:  
- Người lao động làm đơn đề nghị và chuẩn bị các giấy tờ liên quan và trực 

tiếp nộp tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội /Trung tâm Hành chính 
công cấp huyện để được giải quyết nhận hỗ trợ theo quy định. 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội/ Trung tâm Hành chính công 
cấp huyện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ trình UBND cấp huyện ban hành quyết 
định chi hỗ trợ. 

- Người lao động nhận kết quả tại phòng Lao động - Thương binh và Xã 
hội/Trung tâm Hành chính công cấp huyện. 

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại phòng Lao động - Thương binh 
và Xã hội/Trung tâm Hành chính công cấp huyện. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị hỗ trợ của người lao động (Mẫu số 1); 
+ Bản photo chứng thực các giấy tờ sau: hộ khẩu, hợp đồng đi làm việc tại 

nước ngoài giữa doanh nghiệp xuất khẩu lao động với người lao động, Giấy 
chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo; bản photo hộ chiếu; 

+ Văn bản ủy quyền có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 
nơi người ủy nhiệm cư trú đối với trường hợp người lao động không trực tiếp 
nhận hỗ trợ; 

+ Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân của người lao động hoặc của người 
được ủy quyền (nếu người lao động không trực tiếp làm thủ tục giải quyết hỗ trợ); 
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+ Xác nhận của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, 
thành phố nếu là người có công hoặc thân nhân người có công theo quy định của 
Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (nếu có); 

+ Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí học ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần 
thiết (giáo dục định hướng): 

1) Bản photo chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng 
chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở 
nước ngoài (giáo dục định hướng). 

2) Hóa đơn hoặc biên lai thu học phí của đơn vị đào tạo ngoại ngữ, bồi 
dưỡng kiến thức cần thiết (giáo dục định hướng) hoặc bản photo chứng thực 
thông báo của Sở Lao động - Thương binh và XH về việc tập trung lao động để 
tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết (giáo dục định hướng) đối với lao 
động đi làm việc tại Hàn Quốc thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
 + Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí học nghề: 
 1) Bản photo chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu chứng 
chỉ nghề; 
 2) Lịch học của khóa đào tạo nghề và xác nhận thời gian người lao động 
tham gia thực học của đơn vị đào tạo; 
 3) Hóa đơn hoặc biên lai thu học phí của đơn vị đào tạo nghề. 
 + Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí khám sức khỏe trước khi xuất cảnh, làm hộ 
chiếu, visa và lệ phí làm lý lịch tư pháp: 
 1) Hóa đơn hoặc biên lai thu tiền đơn vị cấp giấy chứng nhận sức khỏe, 
hộ chiếu, visa và lý lịch tư pháp; 
 2) Bản photo chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu thông 
báo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tập trung lao động để 
tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết (giáo dục định hướng) đối với lao 
động đi làm việc tại Hàn Quốc thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  
* Đối tượng thực hiện TTHC: Người lao động tỉnh Quảng Ninh đi làm 

việc có thời hạn ở nước ngoài hoặc người thân được ủy quyền. 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội cấp huyện. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định. 
* Phí, lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị Cấp kinh phí hỗ trợ lao động 

đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
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- Quyết định số 428/2012/QĐ-UBND ngày 29/02/2012 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ lao động tỉnh Quảng Ninh đi làm 
việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2011-2015. 

 
Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Quy định tại Quyết định số 428/2012/QĐ-UBND 
ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
                              ............., ngày ………..tháng ……… năm 20……… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Cấp kinh phí hỗ trợ lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 
Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội……………… 

 Tên tôi là: ......................................................... , sinh ngày…………… 
 Hộ khẩu thường trú:................................................................... 
 Số CMND:....................................Ngày cấp:………………Nơi cấp:…… 
 Đã được……………………………………. tuyển chọn đi làm việc có 
thời hạn ở nước ngoài tại……………..theo hợp đồng số……………………ngày 
…………..tháng …………năm………… 
 (Hoặc: Đã được gọi tập trung tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết 
theo thông báo số………………..ngày………tháng………..năm……của Sở 
Lao động - TB&XH). 
 Căn cứ quyết định số………………..ngày………….tháng……..của 
UBND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ lao động Quảng Ninh đi làm việc 
có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đề nghị quý cơ quan cấp kinh phí hỗ 
trợ cho tôi như sau: 
  Hỗ trợ chi phí học ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết (giáo dục 
định hướng) 
  Hỗ trợ chi phí học nghề 
  Hỗ trợ chi phí khám sức khỏe trước khi xuất cảnh, làm hộ chiếu, visa 
và lệ phí làm lý lịch tư pháp 
 Hồ sơ gửi kèm đơn đề nghị gồm: 
(Liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong bộ hồ sơ) 
1...............................................................................................................................  
2...............................................................................................................................  
n............................................................................................................................... 
 
  NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 
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17. Thủ tục hỗ trợ trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh 
* Trình tự thực hiện: 
- Cha, mẹ, hoặc người giám hộ hợp pháp đến gặp cán bộ Thương binh và 

Xã hội/Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú; hoặc 
phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện; hoặc Trung tâm hành 
chính công cấp huyện theo Hướng dẫn 672/LS-LĐTBXH-TC ngày 24/4/2014 
của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. 

- Cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ, trong thời gian 30 ngày 
kể từ ngày kết thúc đợt khám bệnh, phẫu thuật tim, có trách nhiệm nộp hồ sơ 
trực tiếp cho cán bộ Thương binh và Xã hội của UBND cấp xã, nơi trẻ đăng ký 
hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.  
  - Uỷ ban nhân dân cấp xã nhận hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 5 ngày làm 
việc có trách nhiệm xác nhận đơn của đối tượng và gửi Hồ sơ hợp lệ (đủ thành 
phần hồ sơ và nội dung yêu cầu) đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
cấp huyện/hoặc Trung tâm hành chính công cấp huyện (nếu có). 
 - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội/Trung tâm Hành chính công 
cấp huyện nhận hồ sơ, có trách nhiệm:  

Trường hợp Hồ sơ không đủ điều kiện: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho gia đình trẻ biết. 
 Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ có trách nhiệm làm văn bản trình UBND cấp huyện.  

+ Uỷ ban nhân dân cấp huyện: Trong thời gian 03 ngày làm việc có trách 
nhiệm quyết định hỗ trợ cho đối tượng theo quy định. 
 + Trong thời gian 5 ngày kể từ ngày có Quyết định chi hỗ trợ của Ủy ban 
nhân dân cấp huyện, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội/Trung tâm Hành 
chính công cấp huyện có trách nhiệm thông báo cho cha, mẹ hoặc người giám 
hộ thông qua cán bộ Thương binh và Xã hội cấp xã.  
 + Cha, mẹ hoặc người giám hộ nhận hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt tại 
phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện/hoặc ủy quyền cho cán bộ 
Thương binh cấp xã chi hỗ trợ cho đối tượng tại UBND cấp xã. 

* Cách thức thực hiện: 
Hỗ trợ đối tượng: Theo Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg ngày 04/10/2013 

của Thủ tướng Chính phủ. 
 + Cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ nộp hồ sơ trực tiếp tại 

UBND cấp xã nơi trẻ đăng ký hộ khẩu thường trú.  
 + Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện/ hoặc cán bộ 

Thương binh và Xã hội cấp xã (nếu được ủy quyền) trực tiếp chi hỗ trợ bằng tiền 
mặt cho cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp có trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh 
theo quy định.  

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí khám bệnh, phẫu thuật tim cho trẻ em mắc 
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bệnh tim bẩm sinh (theo mẫu số 01); 
+ Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Sổ hộ khẩu 

của gia đình đối với trẻ em đăng ký hộ khẩu thường trú, bản sao chứng thực giấy 
tạm trú đối với trẻ em tạm trú; 

- Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ sau:  
+ Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo (nếu đối tượng thuộc diện 

hộ nghèo, hộ cận nghèo);  
+ Quyết định trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện (đối với đối 

tượng ở cộng đồng thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy 
định của Nhà nước); bản xác nhận là đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội của 
Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội (đối với đối tượng đang ở cơ sở bảo trợ xã hội, 
theo mẫu số 01 của Hướng dẫn 672/LS-LĐTBXH-TC ngày 24/4/2014). 

 - Vé xe công cộng thông thường theo quy định của Nhà nước; trường hợp 
đối tượng không có vé xe thì kê khai quãng đường đi (theo mẫu số 02 của 
Hướng dẫn 672/LS-LĐTBXH-TC ngày 24/4/2014). 

- Giấy biên nhận hoặc chữ ký xác nhận hỗ trợ tiền ăn của đối tượng do đối 
tượng ký hoặc người đại diện ký thay (danh sách do Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội cấp huyện lập chi). 

- Bản gốc biên lai thu viện phí của cơ sở y tế công lập theo quy định của Bộ 
Tài chính. 

* Ngoài các thành phần hồ sơ nêu trên, đối tượng cần bổ sung các giấy tờ 
liên quan sau: 

- Đối với hồ sơ khám bệnh: Bản sao chứng thực bảng tổng hợp chi phí 
khám của bệnh viện. 

- Đối với hồ sơ phẫu thuật: Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản 
chính để đối chiếu giấy ra viện, bảng tổng hợp thanh toán của cơ sở y tế. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 21 ngày (đối với cấp huyện chi hỗ 

trợ) và 23 ngày (đối với cấp xã chi hỗ trợ). 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân. 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Cán bộ Thương binh và Xã hội cấp xã (ủy quyền chi hỗ trợ). 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động- TB và Xã hội  
- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính. 
* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý TTHC: 
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- Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg ngày 04/10/2013 của Thủ tướng Chính 
phủ về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh. 

- Hướng dẫn 672/LS-LĐTBXH-TC ngày 24/4/2014 của Sở Lao động-
Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính thực hiện chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim 
cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh theo Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg. 
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IX- LĨNH VỰC VĂN HÓA - THÔNG TIN 
1. Thủ tục Công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, 

“Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và 
tương đương "xã, phường, thị trấn văn hóa" và "thôn, khu, phố văn hóa" 
và tương đương 

* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính 

công cấp huyện.  
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành 

chính công cấp huyện 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Báo cáo thành tích xây dựng khu dân cư văn hóa của Trưởng Ban vận 

động cấp xã, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; 
+ Biên bản kiểm tra kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận khu dân cư văn 

hóa của Ban vận động cấp xã hàng năm, 3 năm; 
+ Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã; 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức. 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa - Thông tin 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 
* Phí, lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Thông tư 

12/2011/TT-BVHTTDL và các tiêu chí bổ sung theo quy định của Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nếu có); 

- Thời gian đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa từ hai (02) năm trở lên 
(công nhận lần đầu); ba (03) năm trở lên (công nhận lại). 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 



 457 

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

- Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa 
Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ 
sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, 
“Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương; 

- Quyết định 794/QĐ-TTg ngày 26/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa" trên cơ sở hợp nhất Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào 
" Toàn dân đoàn kết xây đời sống văn hóa" và Ban vận động Trung ương Cuộc 
vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". 

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có 
liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch. 

 
2. Thủ tục thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng đạt tiêu 

chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho nhà nghỉ du lịch và nhà ở có phòng 
cho khách du lịch thuê 

* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính 

công cấp huyện.  
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành 

chính công cấp huyện.  
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu); 
+ Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn 

quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch; 
+ Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch 

(theo mẫu); 
+ Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành. 
+ Bản sao có giá trị pháp lý: 
1. Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh 

nghiệp (nếu có); 
2. Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian 

làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý; 
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3. Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an 
toàn xã hội; 

4. Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ; 
5. Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở 

lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống).      
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa - Thông tin 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch. 
* Phí, lệ phí: 500.000 đồng/giấy phép. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Mẫu 26 ban hành kèm theo 

Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, TT và DL). 
- Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch 

(Phụ lục 2 Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 
30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/06/2005; 
- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch; 
- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có 
liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính quy định chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và 
phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; 

- Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-
CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Du lịch về lưu trú du lịch. 

- Công văn 2524/SVHTTDL-NVDL ngày 01/11/2012 của Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Quảng Ninh về việc ủy quyền tổ chức thẩm định và ký quyết 
định công nhận hạng cho các cơ sở lưu trú du lịch. 
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Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch 
(Mẫu 26 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL 

 ngày 07/6/ 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
 

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN CƠ SỞ LƯU TRÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ………….., ngày…… tháng……. năm ……. 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH 
 

Kính gửi: - Tổng cục Du lịch 
(đối với hạng 3 sao trở lên hoặc hạng cao cấp) 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (TP)... 

 
Thực hiện Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau khi nghiên cứu Tiêu chí xếp hạng 
các loại cơ sở lưu trú du lịch, chúng tôi làm đơn này đề nghị (*) 
....................................... xem xét, xếp hạng cho cơ sở lưu trú du lịch. 

1. Thông tin chung về cơ sở lưu trú du lịch 
- Loại, tên cơ sở lưu trú du lịch: 
- Địa chỉ: 
- Điện thoại:  Fax:  Email:  Website: 
- Thời điểm bắt đầu kinh doanh: 
- Loại, hạng đã được công nhận (nếu có): ............... theo Quyết định số: ... 
ngày …/…/… ............................................................................................... 

2. Cơ sở vật chất kỹ thuật 
- Tổng vốn đầu tư ban đầu: 
- Tổng vốn đầu tư nâng cấp: 
- Tổng diện tích mặt bằng (m2): 
- Tổng diện tích mặt bằng xây dựng (m2): 
- Tổng số buồng:   Công suất buồng bình quân (%): 

Giá buồng STT Loại buồng Số lượng 
buồng  VND USD 

1     

2     
...     

- Dịch vụ có trong cơ sở lưu trú du lịch:  
…………………………………………………………………………….. 
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3. Người quản lý và nhân viên phục vụ 
- Tổng số:       
Trong đó: 
Trực tiếp:    Lễ tân:   Bếp: 
Gián tiếp:   Buồng:   Khác: 
Ban giám đốc:  Bàn, bar: 
- Trình độ: 
Trên đại học:   Đại học:   Cao đẳng: 

 Trung cấp:   Sơ cấp:   THPT: 
- Được đào tạo nghiệp vụ (%): 
- Ngoại ngữ (%): 
- Hạng đề nghị:  
Chúng tôi xin thực hiện nghiêm túc và đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu 

chuẩn quy định./. 
 
 GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP  

HOẶC CHỦ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: (*) Thủ trưởng cơ quan nhà nước về du lịch theo thẩm quyền xếp hạng. 
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Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch 
(Phụ lục 2 Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 

30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
 

TÊN DOANH NGHIỆP 
Tên cơ sở lưu trú du lịch 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
…… ngày…… tháng ……..năm.... 

 
DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ 

TRONG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH 
 

                        
                         Kính gửi:    

- Tổng cục Du lịch 
                                              (đối với hạng 3 sao trở lên hoặc hạng cao cấp) 

  - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (TP)... 
 

 
Năm sinh 

 

 
Trình độ  

 
Số 
TT 

 
Họ và tên 

Nam Nữ 

 
Chức 
danh 

Văn 
hóa 

Chuyên 
môn 

Nghiệp 
vụ du 
lịch 

Ngoại 
ngữ (*) 

1         
2         

…         

Ghi chú: 
Ngoại ngữ (*) kê khai như sau: 
A (tiếng Anh); P (tiếng Pháp); T (tiếng Trung Quốc); K (ngoại ngữ khác) 
GTCB: giao tiếp cơ bản (tương đương bằng A, B) 
GTT: giao tiếp tốt (tương đương bằng C) 
TT: thông thạo (tương đương bằng đại học) 
Ví dụ: 
TT (A, P): thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp 
GTT (T): giao tiếp tốt tiếng Trung Quốc 
GTCB (K): giao tiếp cơ bản ngoại ngữ khác  

                                     
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu:...... 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 
HOẶC CHỦ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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3. Thủ  tục Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke 
* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính 

công cấp huyện.  
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. 
 - Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
 - Trả kết quả cho người dân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành 

chính công cấp huyện.  
 * Thành phần, số lượng hồ sơ:  
 - Thành phần hồ sơ gồm: 
 + Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke (Mẫu 3 Thông tư 

05/2012/TT-BVHTTDL). 
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa - Thông tin 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép 
* Lệ phí: lệ phí cấp giấy phép (theo Thông tư số 156/2012/TT-BTC ngày 

21 tháng 9 năm 2012 của Bộ tài chính) 
1. Tại các thành phố trực thuộc trung ương (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải 

Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng) và tại các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 
- Từ 01 đến 05 phòng, mức thu lệ phí là 6.000.000 đồng/giấy; 
- Từ 06 phòng trở lên, mức thu lệ phí là 12.000.000 đồng/giấy. 
2. Tại khu vực khác: 
- Từ 01 đến 05 phòng, mức thu lệ phí là 3.000.000 đồng/giấy; 
- Từ 06 phòng trở lên, mức thu lệ phí là 6.000.000 đồng/giấy. 
 * Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh 

karaoke (mẫu 3 Thông tư 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02/5/2012 của Bộ Văn 
hóa Thể thao và Du lịch). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
- Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công 

trình phụ, đảm bảo điều kiện về cách âm, phòng, chống cháy nổ; 
- Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài nhìn thấy 

toàn bộ phòng; 
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- Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để 
đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

- Địa điểm hoạt động karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn 
giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 
200m trở lên; 

- Địa điểm hoạt động karaoke trong khu dân cư phải được sự đồng ý bằng 
văn bản của các hộ liền kề; 

- Phù hợp với quy hoạch về karaoke được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc 

ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; 
- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung, thay thế, hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và DL; 

- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt 
động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị 
định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ; 

- Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/06/2011 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các 
quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

 - Thông tư 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02/5/2012 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 
55/1999/QĐ-BVHTT; 

- Thông tư số 156/2012/TT-BTC ngày 21/9/2012 của Bộ tài chính Quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh 
doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường; 

- Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 21/02/2011 của UBND tỉnh Quảng 
Ninh về việc phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố, quản lý và cấp, 
đổi Giấy phép hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. 
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Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke 
(mẫu 3 Thông tư 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02/5/2012 của Bộ Văn hóa,  

Thể thao và Du lịch) 
 

TÊN TỔ CHỨC 
 ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
                     ………….., ngày…… tháng……. năm ……. 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE 
 

Kính gửi:  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ................. 
(hoặc cơ quan cấp huyện được phân cấp ) 

 
1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh 
(viết bằng chữ in hoa) ................................................................................... 
- Địa chỉ: ....................................................................................................... 
- Điện thoại: .................................................................................................. 
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.................. ngày cấp................  
nơi cấp….................................................................................................................  
2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép 
- Địa chỉ kinh doanh: .................................................................................... 
- Tên nhà hàng karaoke (nếu có): ................................................................. 
- Số lượng phòng karaoke: ........................................................................... 
- Diện tích cụ thể từng phòng: ...................................................................... 
3. Cam kết 
- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP và các văn bản 
pháp luật liên quan khi hoạt động kinh doanh; 
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ xin giấy 
phép kinh doanh./. 
 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC/ 
CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 

Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên (đối với tổ chức) 
Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân) 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 

Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân) 
Ký, đóng dấu (đối với tổ chức) 
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4. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung 
cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính 

công cấp huyện.  
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. 
 - Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
 - Trả kết quả cho người dân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến bộ 

phận một cửa/ Trung tâm Hành chính công 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (theo mẫu); 
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu giấy 

đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; 
+ Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu chứng 

minh nhân dân của: chủ điểm cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với 
trường hợp chủ điểm là cá nhân; người quản lý trực tiếp điểm cấp dịch vụ trò 
chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa - Thông tin. 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận  
* Phí, lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính (Trong khi chưa có quy 

định về thu phí, các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép sẽ truy thu phí sau khi 
có quy định mức thu phí của Bộ Tài Chính và Bộ Thông tin và Truyền thông). 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (theo mẫu 
02a/ĐĐN, 02b/ĐĐN ban hành kèm theo Thông tư 23/2013/TT-BTTTT) 

* Yêu cầu, điều kiện của TTHC: 
Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 
- Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; 
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- Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng trường 
từ 200 m trở lên. 

+ Áp dụng đối với các trường: tiểu học, trường trung học cơ sở, trường 
trung học phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường 
phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú; 

+ Khoảng cách từ địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
tới cổng trường là chiều dài đường bộ ngắn nhất từ cửa chính hoặc cửa phụ của 
điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng chính hoặc cổng phụ 
của trường và trung tâm. 

- Có biển hiệu, tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh. 
+ Đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là 

đại lý Internet treo biển “Đại lý Internet”; 
+ Đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng 

thời là điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp treo biển “điểm truy 
nhập Internet công cộng” kèm tên doanh nghiệp và số giấy phép cung cấp dịch 
vụ Internet của doanh nghiệp. 

- Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện 
tử công cộng được quy định cụ thể như sau: 

+ Tối thiểu 50 m2 tại khu vực các phường thuộc thành phố, thị xã trong tỉnh; 
+ Tối thiểu 40 m2 tại khu vực thị trấn các huyện trong tỉnh; 
+ Tối thiểu 30 m2 tại các khu vực khác. 
- Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy; 
- Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, 

chống cháy, nổ của Bộ Công an; 
- Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Viễn thông năm 2009; 
- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về Quản lý, cung cấp, sử 

dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 
- Thông tư 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 quy định về quản lý 

điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 
công cộng. 

- Quyết định số 1111/2014/QĐ-UBND ngày 02/6/2014 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công 
cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện cộng cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp 
dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

(theo mẫu 02a/ĐĐN ban hành kèm theo Thông tư 23/2013/TT-BTTTT) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…… , ngày … tháng … năm … 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN  
HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ 

(Áp dụng với chủ điểm là cá nhân) 
 

Kính gửi: (Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh/thành phố…………..……. 
       /Ủy ban nhân dân Quận, Huyện………………….………) 

 

Tôi đề nghị được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử 
công cộng như sau: 
Phần 1. Thông tin chung 
1. Họ và tên:………………………………………..……………………...… 
Số CMND:…….………Ngày cấp:……….. Nơi cấp:…………… 
Địa chỉ liên hệ: ………………………….………………………….…….…. 
Điện thoại: …………………. Địa chỉ thư điện tử:….……………………… 
2. Tên điểm:………………………………………………………………..… 
3. Số đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:..… 
4. Địa chỉ của địa điểm kinh doanh (số nhà, thôn/phố, xã/phường/thị trấn, 
quận/huyện/thị xã/thành phố, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương): ……... 
5. Tổng diện tích các phòng máy (m2):…..………………………………….. 
6. Số lượng máy tính dự kiến: ………………………………………………. 
Phần 2. Tài liệu kèm theo 
1. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điểm cung cấp 
dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; 
2. Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của chủ điểm; 
3. Các tài liệu liên quan khác (nếu có) …………………………..…………….. 
Phần 3. Cam kết 
Tôi xin cam kết: 
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội 
dung trong đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung 
cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo. 
2. Nếu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ 
trò chơi điện tử công cộng, tôi cam kết giữ an ninh trật tự địa phương, tuân thủ 
các quy định về phòng chống cháy nổ của cơ quan công an và chấp hành nghiêm 
chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 
trên mạng./. 
  CHỦ ĐIỂM 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp 
dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

(theo mẫu 02a/ĐĐN ban hành kèm theo Thông tư 23/2013/TT-BTTTT) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
…… , ngày … tháng … năm … 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ 
(Áp dụng cho chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp) 

 
Kính gửi: (Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh/thành phố…..……..……. 

/Ủy ban nhân dân Quận, Huyện……………..……) 
(Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau: 
Phần 1. Thông tin chung 
1. Tên tổ chức, doanh nghiệp:……………………………………………….. 
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc số quyết định thành lập của tổ 
chức: 
Số: ………… …Ngày cấp:………………Cơ quan cấp:…………………........... 
- Địa chỉ trụ sở chính:……...................................................................................... 
- Điện thoại liên hệ:.............................................Fax:........................................ 
- Địa chỉ thư điện tử:…………………..………………………….…………….. 
2. Tên điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng:………..…………… 
3. Thông tin của người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 
công cộng: 
- Họ và tên:…………………………………………………….…..………… 
- Số CMND:……………Ngày cấp:……..….. Nơi cấp:………..…..……..…… 
- Điện thoại liên hệ: …………………Địa chỉ thư điện tử: ……...….…..……. 
4. Địa chỉ của địa điểm kinh doanh (số nhà, thôn/phố, xã/phường/thị trấn, 
quận/huyện/thị xã/thành phố, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương):.….……. 
5. Tổng diện tích các phòng máy (m2):…..…………………………………….. 
6. Số lượng máy tính dự kiến: …………………………………………………. 
Phần 2. Tài liệu kèm theo 
1. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điểm cung cấp 
dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; 
2. Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của người quản lý trực tiếp điểm 
cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; 
3. Các tài liệu liên quan khác (nếu có) ………………….…………………….. 
Phần 3. Cam kết 
(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết: 
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1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội 
dung trong đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung 
cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo. 
2. Nếu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ 
trò chơi điện tử công cộng theo đơn này, (tên tổ chức, doanh nghiệp) cam kết 
giữ an ninh trật tự địa phương, tuân thủ các quy định về phòng chống cháy nổ 
của cơ quan công an và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt 
Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng./. 
  
  CHỦ ĐIỂM 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 
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5. Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 
động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính 

công cấp huyện.  
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. 
 - Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
 - Trả kết quả cho người dân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến bộ 

phận một cửa/ Trung tâm Hành chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận (theo mẫu); 
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; 
+ Các tài liệu có liên quan đến các thông tin thay đổi (nếu có); 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa - Thông tin. 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận  
* Phí, lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính (Trong khi chưa có quy 

định về thu phí, các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép sẽ truy thu phí sau khi 
có quy định mức thu phí của Bộ Tài Chính và Bộ Thông tin và Truyền thông). 

* Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
(theo mẫu 03a/ĐĐN, 03b/ĐĐN ban hành kèm theo Thông tư 23/2013/TT-BTTTT 
ngày 23/12/2013 của Bộ Thông tin Truyền thông). 

* Yêu cầu, điều kiện của TTHC: 
Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 
- Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; 
- Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng trường 

từ 200 m trở lên. 
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+ Áp dụng đối với các trường: tiểu học, trường trung học cơ sở, trường 
trung học phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường 
phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú; 

+ Khoảng cách từ địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
tới cổng trường là chiều dài đường bộ ngắn nhất từ cửa chính hoặc cửa phụ của 
điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng chính hoặc cổng phụ 
của trường và trung tâm. 

- Có biển hiệu, tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh. 
+ Đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là 

đại lý Internet treo biển “Đại lý Internet”; 
+ Đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng 

thời là điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp treo biển “điểm truy 
nhập Internet công cộng” kèm tên doanh nghiệp và số giấy phép cung cấp dịch 
vụ Internet của doanh nghiệp. 

- Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện 
tử công cộng được quy định cụ thể như sau: 

+ Tối thiểu 50 m2 tại khu vực các phường thuộc thành phố, thị xã trong tỉnh; 
+ Tối thiểu 40 m2 tại khu vực thị trấn các huyện trong tỉnh; 
+ Tối thiểu 30 m2 tại các khu vực khác. 
- Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy; 
- Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, 

chống cháy, nổ của Bộ Công an; 
- Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Viễn thông năm 2009; 
- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về Quản lý, cung cấp, sử 

dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 
- Thông tư 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 quy định về quản lý 

điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 
công cộng. 

- Quyết định số 1111/2014/QĐ-UBND ngày 02/6/2014 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công 
cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện cộng cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 
điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

(theo mẫu 03a/ĐĐN ban hành kèm theo Thông tư 23/2013/TT-BTTTT  
ngày 23/12/2013 của Bộ Thông tin Truyền thông) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…… , ngày … tháng … năm … 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT 
ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG 

(Áp dụng cho chủ điểm là cá nhân) 
 

Kính gửi: (Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh/thành phố……….………. 
/Ủy ban nhân dân Quận, Huyện…………………..…) 

Tôi đề nghị được sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò 
chơi điện tử công cộng như sau: 
Phần 1. Thông tin chung 
1. Họ và tên:…………………………………..………………………………… 
Số chứng minh nhân dân:………Ngày cấp:………….. Nơi cấp:………….….… 
Điện thoại liên hệ: ………………. Địa chỉ thư điện tử :….……………..……… 
2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng: 
Tên điểm:………………………………………………………………………… 
Địa chỉ……………………………………………. …………………………….. 
3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện 
tử công cộng số ……………cấp ngày ……tháng … ……...năm ……… 
Phần 2. Nội dung và lý do sửa đổi, bổ sung 
1. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung:……………………………………………. 
2. Lý do sửa đổi, bổ sung: ………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………… 
Phần 3. Tài liệu kèm theo 
- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của chủ điểm; 
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 
Phần 4. Cam kết 
Tôi xin cam kết: 
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội 
dung trong đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 
động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo. 
2. Nếu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ 
trò chơi điện tử công cộng sửa đổi, bổ sung, tôi sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm 
chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 
trên mạng theo quy định.  
  CHỦ ĐIỂM 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 
điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

(theo mẫu 03b/ĐĐN ban hành kèm theo Thông tư 23/2013/TT-BTTTT  
ngày 23/12/2013 của Bộ Thông tin Truyền thông) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…… , ngày … tháng … năm … 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT 
ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG 

(Áp dụng cho chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp) 
 

Kính gửi: (Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh/thành phố…………. 
/Ủy ban nhân dân Quận, Huyện………………) 

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị được sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau: 
Phần 1. Thông tin chung 
1.Tên tổ chức, doanh nghiệp:………..…………………………………………… 
- Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………..………….. 
- Điện thoại liên hệ: ………………. Địa chỉ thư điện tử:..………...…………… 
2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng: 
Tên điểm:………………………………………..…….………….……………… 
Địa chỉ:…………………………………………………..…. …………………. 
3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện 
tử công cộng số ……………cấp ngày ……tháng ……..năm ……… 
Phần 2. Nội dung và lý do sửa đổi, bổ sung 
1. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung: .................................................................. 
2. Lý do sửa đổi, bổ sung: 
…………………………………………………………………………………… 
Phần 3. Tài liệu kèm theo 
Các tài liệu liên quan (nếu có) 
Phần 4. Cam kết 
(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết: 
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội 
dung trong đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 
động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo. 
2. Nếu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ 
trò chơi điện tử công cộng sửa đổi, bổ sung, (tên tổ chức, doanh nghiệp) sẽ tiếp 
tục chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp 
dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng. 
  
  CHỦ ĐIỂM 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 
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6. Thủ tục Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 
cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính 

công cấp huyện.  
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. 
 - Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
 - Trả kết quả cho người dân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến bộ 

phận một cửa/ Trung tâm Hành chính công cấp huyện 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận (theo mẫu); 
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính chứng minh nhân 

dân của chủ điểm là cá nhân. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa - Thông tin. 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận  
* Phí, lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính (Trong khi chưa có quy 

định về thu phí, các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép sẽ truy thu phí sau khi 
có quy định mức thu phí của Bộ Tài Chính và Bộ Thông tin và Truyền thông). 

* Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (theo mẫu 
04a/ĐĐN, 04b/ĐĐN ban hành kèm theo Thông tư 23/2013/TT-BTTTT ngày 
23/12/2013 của Bộ Thông tin Truyền thông). 

* Yêu cầu, điều kiện của TTHC: 
Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 
- Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; 
- Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng trường 

từ 200 m trở lên. 
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+ Áp dụng đối với các trường: tiểu học, trường trung học cơ sở, trường 
trung học phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường 
phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú; 

+ Khoảng cách từ địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
tới cổng trường là chiều dài đường bộ ngắn nhất từ cửa chính hoặc cửa phụ của 
điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng chính hoặc cổng phụ 
của trường và trung tâm. 

- Có biển hiệu, tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh. 
+ Đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là 

đại lý Internet treo biển “Đại lý Internet”; 
+ Đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng 

thời là điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp treo biển “điểm truy 
nhập Internet công cộng” kèm tên doanh nghiệp và số giấy phép cung cấp dịch 
vụ Internet của doanh nghiệp. 

- Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện 
tử công cộng được quy định cụ thể như sau: 

+ Tối thiểu 50 m2 tại khu vực các phường thuộc thành phố, thị xã trong tỉnh; 
+ Tối thiểu 40 m2 tại khu vực thị trấn các huyện trong tỉnh; 
+ Tối thiểu 30 m2 tại các khu vực khác. 
- Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy; 
- Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, 

chống cháy, nổ của Bộ Công an; 
- Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Viễn thông năm 2009; 
- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về Quản lý, cung cấp, sử 

dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 
- Thông tư 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 quy định về quản lý 

điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 
công cộng. 

- Quyết định số 1111/2014/QĐ-UBND ngày 02/6/2014 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công 
cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện cộng cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung 
cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

(theo mẫu 04a/ĐĐN, 04b/ĐĐN ban hành kèm theo Thông tư 23/2013/TT-BTTTT 
ngày 23/12/2013 của Bộ Thông tin Truyền thông) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…… , ngày … tháng … năm … 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP 
DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG 

(Áp dụng cho chủ điểm cá nhân) 
Kính gửi: (Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh/thành phố…………. 

/Ủy ban nhân dân Quận, Huyện………………) 
Tôi đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử 
công cộng như sau: 
Phần 1. Thông tin chung 
1. Họ và tên:……………………………………………………………….…… 
Số chứng minh nhân dân:………Ngày cấp:…………….. Nơi cấp:……….…..… 
Điện thoại liên hệ: ………..…………. Địa chỉ thư điện tử:………….…..……… 
2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng: 
Tên điểm:…………………..…………………………………………………… 
Địa chỉ:…………………………………….……………. …………………….. 
3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện 
tử công cộng số ……………cấp ngày ………tháng ………..năm ……… 
Phần 2. Lý do và thời gian đề nghị gia hạn 
Lý do đề nghị gia hạn:……………………………………..…………………….. 
Thời gian đề nghị gia hạn:……..tháng 
Phần 3. Tài liệu kèm theo 
- Bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân của chủ điểm; 
- Các tài liệu kèm theo (nếu có). 
Phần 4. Cam kết 
Tôi xin cam kết: 
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội 
dung trong đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 
cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo. 
2. Nếu được cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp 
dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, tôi sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh các 
quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên 
mạng. 
  

  CHỦ ĐIỂM 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung 
cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

(theo mẫu 04a/ĐĐN, 04b/ĐĐN ban hành kèm theo Thông tư 23/2013/TT-BTTTT 
ngày 23/12/2013 của Bộ Thông tin Truyền thông) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…… , ngày … tháng … năm … 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP 
DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG 
(Áp dụng cho chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp) 

Kính gửi: (Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh/thành phố…………. 
/Ủy ban nhân dân Quận, Huyện………………) 

 (Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 
động trò chơi điện tử công cộng như sau: 
Phần 1. Thông tin chung 
1. Tên tổ chức, doanh nghiệp:……………………….……..…………………… 
Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………….……..…………….. 
Điện thoại liên hệ: ………………. Địa chỉ thư điện tử: ….………….………… 
2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng: 
Tên điểm:…………………………………………………...…………………… 
Địa chỉ:…………………………………………………. …………………….. 
3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện 
tử công cộng số ……………cấp ngày ….……tháng ……..….năm …….……… 
Phần 2. Lý do và thời gian đề nghị gia hạn 
Lý do: …………………………………………………………………………... 
Thời gian đề nghị gia hạn: ……..tháng 
Phần 3. Tài liệu kèm theo (nếu có) 
Phần 4. Cam kết 
(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết: 
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội 
dung trong đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 
cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo. 
2. Nếu được cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp 
dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, (Tên tổ chức, doanh nghiệp) sẽ chấp hành 
nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi 
điện tử trên mạng. 
  
  CHỦ ĐIỂM 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 
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7. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung 
cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính 

công cấp huyện.  
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. 
 - Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
 - Trả kết quả cho người dân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến bộ 

phận một cửa/ Trung tâm Hành chính công 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (theo mẫu); 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa - Thông tin. 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận  
* Phí, lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính (Trong khi chưa có quy 

định về thu phí, các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép sẽ truy thu phí sau khi 
có quy định mức thu phí của Bộ Tài Chính và Bộ Thông tin và Truyền thông). 

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (theo mẫu 
06a/ĐĐN, 06b/ĐĐN ban hành kèm theo Thông tư 23/2013/TT-BTTTT ngày 
23/12/2013 của Bộ Thông tin Truyền thông) 

* Yêu cầu, điều kiện của TTHC: 
Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 
- Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; 
- Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng trường 

từ 200 m trở lên. 
+ Áp dụng đối với các trường: tiểu học, trường trung học cơ sở, trường 

trung học phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường 
phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú; 
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+ Khoảng cách từ địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
tới cổng trường là chiều dài đường bộ ngắn nhất từ cửa chính hoặc cửa phụ của 
điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng chính hoặc cổng phụ 
của trường và trung tâm. 

- Có biển hiệu, tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh. 
+ Đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là 

đại lý Internet treo biển “Đại lý Internet”; 
+ Đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng 

thời là điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp treo biển “điểm truy 
nhập Internet công cộng” kèm tên doanh nghiệp và số giấy phép cung cấp dịch 
vụ Internet của doanh nghiệp. 

- Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện 
tử công cộng được quy định cụ thể như sau: 

+ Tối thiểu 50 m2 tại khu vực các phường thuộc thành phố, thị xã trong tỉnh; 
+ Tối thiểu 40 m2 tại khu vực thị trấn các huyện trong tỉnh; 
+ Tối thiểu 30 m2 tại các khu vực khác. 
- Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy; 
- Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, 

chống cháy, nổ của Bộ Công an; 
- Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Viễn thông năm 2009; 
- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về Quản lý, cung cấp, sử 

dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 
- Thông tư 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 quy định về quản lý 

điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 
công cộng. 

- Quyết định số 1111/2014/QĐ-UBND ngày 02/6/2014 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công 
cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện cộng cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp 
dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

(theo mẫu 06a/ĐĐN ban hành kèm theo Thông tư 23/2013/TT-BTTTT  
ngày 23/12/2013 của Bộ Thông tin Truyền thông) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…… , ngày … tháng … năm … 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP 
DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG 

(Áp dụng cho chủ điểm là cá nhân) 
Kính gửi: (Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh/thành phố…….………. 

/Ủy ban nhân dân Quận, Huyện…………..………) 
Tôi đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử 
công cộng như sau: 
Phần 1. Thông tin chung 
1.Họ và tên của chủ điểm :…………………………………………………..…… 
Số chứng minh nhân dân:………Ngày cấp:………….. Nơi cấp:……….…….… 
Điện thoại liên hệ: ………………. Địa chỉ thư điện tử:………………..……… 
2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng: 
Tên điểm:……………………………………………………………….……… 
Địa chỉ:………………………………………………. ……………………….. 
3.Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện 
tử công cộng số ……………cấp ngày …. ..tháng ….….năm ……… 
Phần 2. Lý do đề nghị cấp lại 
………………………………………………………………………………….. 
Phần 3. Tài liệu kèm theo 
1. Bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân của chủ điểm. 
2. Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 
Phần 4. Cam kết 
Tôi xin cam kết: 
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội 
dung trong đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 
cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo. 
2. Nếu được cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch 
vụ trò chơi điện tử công cộng, tôi sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của 
pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng. 
  
  CHỦ ĐIỂM 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp 
dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

(theo mẫu 06b/ĐĐN ban hành kèm theo Thông tư 23/2013/TT-BTTTT  
ngày 23/12/2013 của Bộ Thông tin Truyền thông) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…… , ngày … tháng … năm … 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP 
DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG 

(Áp dụng cho chủ điểm là tổ chức) 
Kính gửi: (Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh/thành phố…………. 

/Ủy ban nhân dân Quận, Huyện………………) 
 (Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 
động trò chơi điện tử công cộng như sau: 
Phần 1. Thông tin chung 
1. Tên tổ chức, doanh nghiệp:……………………………………….…………… 
Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………..…..…..……….. 
Điện thoại liên hệ: ………………. Địa chỉ thư điện tử ….………..….….……… 
2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng: 
Tên điểm:……………………………………………………………….………… 
Địa chỉ……………………………………………. ……………………….…….. 
3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện 
tử công cộng số ……………cấp ngày …... tháng ….năm ……… 
Phần 2. Lý do đề nghị cấp lại 
…………………………………………………………………………………… 
Phần 3. Tài liệu kèm theo (nếu có) 
Phần 4. Cam kết 
(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết: 
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội 
dung trong đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 
cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo. 
2. Nếu được cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch 
vụ trò chơi điện tử công cộng, (Tên tổ chức, doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm 
chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 
trên mạng. 
  
  CHỦ ĐIỂM 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 
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X- LĨNH VỰC XÂY DỰNG 
1. Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến 
* Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm  hành chính 

công cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành 

chính công cấp huyện 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
1. Thành phần hồ sơ bao gồm: 
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng (theo mẫu). 
- Bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để 

đối chiếu một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 
luật về đất đai. 

- 02 bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm: 
+ Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm 

theo sơ đồ vị trí công trình. 
+ Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, 

tỷ lệ 1/50 - 1/200. 
+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, 

kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; 
thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến dự án, tỷ lệ 1/50 - 1/200. 

- Các tài liệu khác của hồ sơ: theo Điều 18 của Quy định về cấp giấy phép 
xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Ban hành kèm theo Quyết định số 
929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh). 

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.      
* Cơ quan thực hiện TTHC:                                                           

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện. 
  - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Phòng Quản lý đô thị / phòng kinh tế và hạ tầng. 
  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế 
và hạ tầng. 
  - Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng công trình. 
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* Lệ phí: 100.000 đồng/giấy phép (Quyết định số 3820/2007/QĐ-UBND 
ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh Quảng Ninh). 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
 - Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Phụ lục số 6, mẫu số 01 Ban hành 
kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng); 

- Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế (Phụ lục số 9 Ban hành 
kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
- Điều kiện chung để được cấp GPXD công trình theo quy định tại Điều 8, 

Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quảng Ninh. 

- Điều kiện riêng để được cấp GPXD công trình theo quy định tại Điều 9, 
Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quảng Ninh. 

- Các điều kiện khác của hồ sơ đề nghị cấp GPXD công trình theo quy 
định tại Điều 18, Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội; 
- Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ Về cấp giấy 

phép xây dựng;  
- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 
04/9/2012 của Chính phủ Về cấp giấy phép xây dựng;  

- Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh Ban 
hành Quy định cấp Giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 

- Quyết định số 3820/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh 
V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép 
xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng  
 (Mẫu 1, Phụ lục 6 Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD 

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

(Sử dụng cho công trình không theo tuyến) 
 

Kính gửi: .............................................................. 
1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................ 
- Người đại diện: .............................................Chức vụ: ................................. 
- Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................. 
- Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ...................................... 
- Tỉnh, thành phố: ............................................................................................. 
- Số điện thoại: ................................................................................................. 
2. Địa điểm xây dựng: ....................................................................................... 
- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2.  
- Tại: ........................................... . ................................................ 
- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) ..................................... 
- Tỉnh, thành phố: ..........................................................................................  
3. Nội dung đề nghị cấp phép: .......................................................................... 
- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: .......................  
- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2. 
- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên 
mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum). 
- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên 
mặt đất, tầng lửng, tum). 
- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum) 
4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: .................................................... 
- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: ..................... 
- Địa chỉ: ................................................................................................. 
- Điện thoại: ………………….......................... 
- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày ..................... 
5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng. 
6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin 
hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 
Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu: 
1 - 
2 -                                                      
                                                         ......... ngày ......... tháng ......... năm ......... 

Người làm đơn 
(Ký ghi rõ họ tên) 
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Mẫu Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế 
(Phụ lục số 9 Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD 

ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng) 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
  

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ 
 

1. Tổ chức thiết kế: 
1.1. Tên: 
1.2. Địa chỉ: 
1.3. Số điện thoại: 
1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh: 
2. Kinh nghiệm thiết kế: 
2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép: 
 a) 
 b)  
 c) 
2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế: 
 a) Số lượng: 
 Trong đó: 
 - KTS: 
 - KS các loại: 
 b) Chủ nhiệm thiết kế: 
 - Họ và tên: 
 - Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):  
 - Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ): 
 c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn): 
 - Họ và tên: 
 - Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):  
 - Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ): 
  

                              ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm 
                                            Đại diện đơn vị thiết kế 
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2. Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị 
* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa /Trung tâm  hành chính công cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành 

chính công cấp huyện 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
1. Thành phần hồ sơ gồm: 
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng (theo mẫu). 
- Bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để 

đối chiếu một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 
luật về đất đai. 

- Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm: 
+ Sơ đồ vị trí, hướng tuyến công trình. 
+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình tỷ lệ 1/500 - 1/5000. 
+ Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;  
+ Riêng đối với công trình ngầm phải bổ sung thêm: Bản vẽ các mặt cắt 

ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200; Sơ đồ 
đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài công trình. 

- Các tài liệu khác của hồ sơ: Theo Điều 18 của Quy định về cấp giấy 
phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Ban hành kèm theo Quyết định số 
929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh). 

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.    
* Cơ quan thực hiện TTHC:  

    - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện. 
  - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế và hạ tầng. 
  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế 
và hạ tầng. 
  - Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng công trình. 
* Lệ phí: 100.000 đồng/giấy phép (Quyết định số 3820/2007/QĐ-UBND 

ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh Quảng Ninh). 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
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 - Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Phụ lục số 6, mẫu số 02 Ban hành 
kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng); 

- Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế (Phụ lục số 9 Ban hành 
kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
- Điều kiện chung để được cấp GPXD công trình theo quy định tại Điều 8, 

Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh. 
- Điều kiện riêng để được cấp GPXD công trình theo quy định tại Điều 9, 

Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh. 
- Các điều kiện khác của hồ sơ đề nghị cấp GPXD công trình theo quy 

định tại Điều 18, Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội; 
- Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ Về cấp giấy 

phép xây dựng;  
- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng 

Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 
04/9/2012 của Chính phủ Về cấp giấy phép xây dựng;  

- Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh Ban 
hành Quy định cấp Giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 

- Quyết định số 3820/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh 
V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép 
xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng  
 (Mẫu 1, Phụ lục 6 Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD 

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

(Sử dụng cho công trình không theo tuyến) 
 

Kính gửi: .............................................................. 
1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................ 
- Người đại diện: .............................................Chức vụ: ................................. 
- Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................. 
- Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ...................................... 
- Tỉnh, thành phố: ............................................................................................. 
- Số điện thoại: ................................................................................................. 
2. Địa điểm xây dựng: ....................................................................................... 
- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2.  
- Tại: ........................................... . ................................................ 
- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) ..................................... 
- Tỉnh, thành phố: ..........................................................................................  
3. Nội dung đề nghị cấp phép: .......................................................................... 
- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: .......................  
- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2. 
- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên 
mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum). 
- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên 
mặt đất, tầng lửng, tum). 
- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum) 
4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: .................................................... 
- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: ..................... 
- Địa chỉ: ................................................................................................. 
- Điện thoại: ………………….......................... 
- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày ..................... 
5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng. 
6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin 
hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 
Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu: 
1 - 
2 -                                                      
                                                         ......... ngày ......... tháng ......... năm ......... 

Người làm đơn 
(Ký ghi rõ họ tên) 
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Mẫu Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế 
(Phụ lục số 9 Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD  

ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng) 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
  

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ 
 

1. Tổ chức thiết kế: 
1.1. Tên: 
1.2. Địa chỉ: 
1.3. Số điện thoại: 
1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh: 
2. Kinh nghiệm thiết kế: 
2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép: 
 a) 
 b)  
 c) 
2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế: 
 a) Số lượng: 
 Trong đó: 
 - KTS: 
 - KS các loại: 
 b) Chủ nhiệm thiết kế: 
 - Họ và tên: 
 - Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):  
 - Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ): 
 c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn): 
 - Họ và tên: 
 - Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):  
 - Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ): 
  

                              ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm 
                                            Đại diện đơn vị thiết kế 
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3. Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo 
* Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm  hành chính 

công cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành 

chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
1. Thành phần hồ sơ gồm: 
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng. 
- Bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để 

đối chiếu một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 
luật về đất đai.    

Trường hợp thuê đất hoặc công trình để thực hiện quảng cáo, thì phải có 
hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng thuê công trình. 

- Bản sao được công chứng hoặc chứng thực giấy phép hoặc văn bản chấp 
thuận của cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực quảng cáo. 

 Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm: 
- Đối với trường hợp công trình xây dựng mới: 
+ Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/50 - 1/500. 
+ Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/50 - 1/500. 
+ Bản vẽ mặt cắt móng và mặt cắt công trình tỷ lệ 1/50. 
+ Bản vẽ các mặt đứng chính công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200. 
- Đối với trường hợp biển quảng cáo được gắn vào công trình đã được xây 

dựng hợp pháp: 
+ Bản vẽ kết cấu của bộ phận công trình tại vị trí gắn biển quảng cáo, tỷ lệ 1/50. 
+ Bản vẽ mặt cắt tại các vị trí liên kết giữa biển quảng cáo với công trình, 

tỷ lệ 1/50. 
+ Bản vẽ các mặt đứng công trình có gắn biển quảng cáo, tỷ lệ 1/50 - 1/100.  
- Các tài liệu khác của hồ sơ: Theo Điều 18 của Quy định về cấp giấy 

phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Ban hành kèm theo Quyết định số 
929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh). 

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.                                                               
* Cơ quan thực hiện TTHC:  

    - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện. 
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  - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế và hạ tầng. 
  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế 
và hạ tầng. 
  - Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng công trình. 
* Lệ phí: 100.000 đồng/giấy phép (Quyết định số 3820/2007/QĐ-UBND 

ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh Quảng Ninh). 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

 - Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Phụ lục số 8 Ban hành kèm theo 
Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng); 

- Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế (Phụ lục số 9 Ban hành 
kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
- Điều kiện chung để được cấp GPXD công trình theo quy định tại Điều 8, 

Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh. 
- Điều kiện riêng để được cấp GPXD công trình theo quy định tại Điều 9, 

Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh. 
- Các điều kiện khác của hồ sơ đề nghị cấp GPXD công trình theo quy 

định tại Điều 18, Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội; 
- Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ Về cấp giấy 

phép xây dựng;  
- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng 

Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 
04/9/2012 của Chính phủ Về cấp giấy phép xây dựng;  

- Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh Ban 
hành Quy định cấp Giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 

- Quyết định số 3820/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh 
V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép 
xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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Phụ lục số 8 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 
(Sử dụng cho công trình quảng cáo) 

 
Kính gửi: .............................................................. 

 

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................ 
- Người đại diện: .............................................Chức vụ: ................................. 
- Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................. 
 Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ...................................... 
- Tỉnh, thành phố: ............................................................................................. 
- Số điện thoại: ................................................................................................. 
2. Địa điểm xây dựng: ....................................................................................... 
- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2.  
- Tại: ........................................... . ................................................ 
- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) ..................................... 
- Tỉnh, thành phố: ..........................................................................................  
3. Nội dung đề nghị cấp phép: .......................................................................... 
- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: .......................  
- Diện tích xây dựng: .........m2. 
- Cốt xây dựng:...........m 
- Chiều cao công trình: .....m  
- Nội dung quảng cáo:.......................... 
4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: .................................................... 
- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: ..................... 
- Địa chỉ: ................................................................................................. 
- Điện thoại: ………………….......................... 
- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày ..................... 
5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng. 
6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin 
hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 
Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu: 
1 - 
2 -                                                         ......... ngày ......... tháng ......... năm ......... 

Người làm đơn 
(Ký ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 9 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng) 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  
  

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ 
 

1. Tổ chức thiết kế: 
1.1. Tên: 
1.2. Địa chỉ: 
1.3. Số điện thoại: 
1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh: 
2. Kinh nghiệm thiết kế: 
2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép: 
 a) 
 b)  
 c) 
2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế: 
 a) Số lượng: 
 Trong đó: 
 - KTS: 
 - KS các loại: 
 b) Chủ nhiệm thiết kế: 
 - Họ và tên: 
 - Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):  
 - Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ): 
 c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn): 
 - Họ và tên: 
 - Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):  
 - Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ): 
  

                              ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm 
                                            Đại diện đơn vị thiết kế 
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4. Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng cho dự án 
* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm  hành chính công 

cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành 

chính công cấp huyện 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
1. Thành phần hồ sơ gồm:  
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng (theo mẫu). 
- Bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình bản chính để đối 

chiếu một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật 
về đất đai.  

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 
đầu tư. 

- Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm: 
+ Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc tổng mặt bằng từng giai đoạn của 

dự án, tỷ lệ 1/100 - 1/500. 
+ Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm 

theo sơ đồ vị trí công trình. 
+ Bản vẽ các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của từng công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200. 
+ Bản vẽ mặt bằng móng từng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt 

móng từng công trình tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước 
mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/50 - 1/200. 

- Các điều kiện khác của hồ sơ đề nghị cấp GPXD công trình theo quy 
định tại Điều 18, Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.                                                                
* Cơ quan thực hiện TTHC:  

    - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện. 
  - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế và hạ tầng. 
  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế 
và hạ tầng. 
  - Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
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* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng công trình. 
* Lệ phí: 100.000 đồng/giấy phép (Quyết định số 3820/2007/QĐ-UBND 

ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh Quảng Ninh). 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

 - Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Phụ lục số 12 Ban hành kèm theo 
Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng); 

- Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế (Phụ lục số 9 Ban hành 
kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
- Điều kiện chung để được cấp GPXD công trình theo quy định tại Điều 8, 

Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh. 
- Điều kiện riêng để được cấp GPXD công trình theo quy định tại Điều 9, 

Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh. 
- Các điều kiện khác của hồ sơ đề nghị cấp GPXD công trình theo quy 

định tại Điều 18, Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội; 
- Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ Về cấp giấy 

phép xây dựng;  
- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng 

Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 
04/9/2012 của Chính phủ Về cấp giấy phép xây dựng;  

- Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh Ban 
hành Quy định cấp Giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 

- Quyết định số 3820/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh 
V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép 
xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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Phụ lục 12 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN 

cho công trình thuộc dự án .................. 
 

Kính gửi: ... . (cơ quan cấp GPXD). . . . . . . . . . . .. . . . . . 
1. Tên chủ đầu tư:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ....... 
- Người đại diện  . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . ..  
- Địa chỉ liên hệ: . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .  . . . . . . . .  . ...... 
 Số nhà:  . . . . . . . .Đường. .   .. .. . . . . . . Phường (xã). . .. .  . . . . .. 
 Tỉnh, thành phố: . . . . . .. . .  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
 Số điện thoại: . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Địa điểm xây dựng: . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- Lô đất số  . . . . . . . . . . .... . . . . . . . .Diện tích . . . . . .. . . ... . .m2.  
- Tại: . . . . . . . . . . .  . . . . . .. . . . . . Đường: . . .. . . . . . . . .. . . .. . . 
- Phường (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . Quận (huyện). .......... . . . . .  . .    
- Tỉnh, thành phố. . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  
3. Nội dung đề nghị cấp phép: . . . .. ...... . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . 
- Tên dự án:........................................................ 
- Đã được: ..............phê duyệt, theo Quyết định số: ............... ngày............ 
- Gồm: (n) công trình 
  Trong đó: 
+ Công trình số (1-n):   (tên công trình)  

 - Loại công trình: ....................................Cấp công trình: .......................  
 - Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2. 
 - Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng 
trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum). 
 - Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, 
tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum). 
 - Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum) 

- Nội dung khác:................................................ 
4. Tổ chức tư vấn thiết kế: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
+ Công trình số (1-n): ........................ 
- Địa chỉ . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .   
- Điện thoại . . . . . . . . . . .  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Số chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế: ..........cấp ngày:......... 
5. Dự kiến thời gian hoàn thành dự án: .  ............... tháng. 
6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai 

tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 
Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu: 
1 -                                                         ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm .... 
2 -                                                                       Người làm đơn  

                                               (Ký ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 9 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
  

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ 
 

1. Tổ chức thiết kế: 
1.1. Tên: 
1.2. Địa chỉ: 
1.3. Số điện thoại: 
1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh: 
2. Kinh nghiệm thiết kế: 
2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép: 
 a) 
 b)  
 c) 
2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế: 
 a) Số lượng: 
 Trong đó: 
 - KTS: 
 - KS các loại: 
 b) Chủ nhiệm thiết kế: 
 - Họ và tên: 
 - Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):  
 - Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ): 
 c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn): 
 - Họ và tên: 
 - Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):  
 - Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ): 
  

                              ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm 
                                            Đại diện đơn vị thiết kế 
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5. Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị 
* Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính công cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành 

chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+  Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục số 

13 của Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng; 
+ Bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình bản chính để đối 

chiếu một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật 
về đất đai;  

+ Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm: 
+ Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500, kèm theo sơ 

đồ vị trí công trình; 
+ Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công 

trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;  
+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, 

kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp 
điện, thông tin tỷ lệ 1/50 - 1/200. 

- Các điều kiện khác của hồ sơ đề nghị cấp GPXD công trình theo quy 
định tại Điều 18, Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 

- Đối với công trình xây chen có tầng hầm, ngoài các tài liệu quy định 
trên, hồ sơ còn phải bổ sung văn bản phê duyệt biện pháp thi công móng của chủ 
đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân. 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện. 
  - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế và hạ tầng. 
  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế 
và hạ tầng. 
  - Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
  * Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng 
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  * Lệ phí: Cấp giấy phép xây dựng 50.000đ/giấy phép 
  * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp phép xây dựng (theo mẫu 
quy định tại phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 
20/12/2012 của Bộ Xây dựng). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
  * Căn cứ pháp lý của TTHC: 
  - Luật xây dựng ngày 26/11/2003. 
  - Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính Phủ về cấp giấy 
phép xây dựng; 
  - Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng 
“Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 
4/9/2012 của Chính Phủ về cấp giấy phép xây dựng”; 
  - Quyết định số 3288/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh 
v/v ban hành quy định về trình tự, TTHC trong lĩnh vực đầu tư các dự án phát 
triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt nước; công tác quản lý các dự án đầu 
tư xây dựng - kinh doanh khu đô thị, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh QN. 
  - Quyết định 929/2013/QĐ-UBND Quy định cấp Giấy phép xây dựng 
công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
  - Quyết định số 3820/2007/QĐ - UBND ngày 16/10/2007 V/v Quyết định 
mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa 
bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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Phụ lục 13 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở 

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị) 
 

Kính gửi: .............................................................. 

1. Tên chủ hộ: ........................................................................................ 
- Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................. 
 Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ...................................... 
 Tỉnh, thành phố: ............................................................................................. 
 Số điện thoại: ................................................................................................. 
2. Địa điểm xây dựng: ....................................................................................... 
- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2.  
- Tại: ........................................... . ................................................ 
- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) ..................................... 
- Tỉnh, thành phố: ..........................................................................................  
3. Nội dung đề nghị cấp phép: .......................................................................... 
- Cấp công trình: .......................  
- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2. 
- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, 
tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum). 
- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên 
mặt đất, tầng lửng, tum). 
- Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng 
lửng, tum) 
4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế (nếu có): ............................................. 
- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: ..................... 
- Địa chỉ: ................................................................................................. 
- Điện thoại: ………………….......................... 
- Giấy đăng ký doanh nghiệp số (nếu có): ..........................cấp ngày .................. 
5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng 
6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin 
hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 
Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu: 
1 - 
2 -                                                      ......... ngày ......... tháng ......... năm ......... 

Người làm đơn 
(Ký ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 9 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
  

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ 
 

1. Tổ chức thiết kế: 
1.1. Tên: 
1.2. Địa chỉ: 
1.3. Số điện thoại: 
1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh: 
2. Kinh nghiệm thiết kế: 
2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép: 
 a) 
 b)  
 c) 
2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế: 
 a) Số lượng: 
 Trong đó: 
 - KTS: 
 - KS các loại: 
 b) Chủ nhiệm thiết kế: 
 - Họ và tên: 
 - Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):  
 - Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ): 
 c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn): 
 - Họ và tên: 
 - Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):  
 - Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ): 
  

                              ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm 
                                            Đại diện đơn vị thiết kế 
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6. Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải 
tạo công trình và nhà ở riêng lẻ tại đô thị 

* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính 

công cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành 

chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng (theo mẫu). 
+ Bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình bản chính để đối 

chiếu một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật 
về đất đai.   

+ Các bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình được cải tạo có 
tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo 
và ảnh chụp (10x15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi 
sửa chữa, cải tạo. 

+ Các điều kiện khác của hồ sơ đề nghị cấp GPXD công trình theo quy 
định tại Điều 18, Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc đối với công 

trình; 15 ngày làm việc đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.                                                               
* Cơ quan thực hiện TTHC:  

    - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện. 
  - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế và hạ tầng. 
  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế 
và hạ tầng. 
  - Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng công trình. 
* Lệ phí: 100.000 đồng/giấy phép đối với công trình; 50.000 đồng/giấy 

phép đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị (Quyết định số 3820/2007/QĐ-UBND ngày 
16/10/2007 của UBND tỉnh Quảng Ninh). 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
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 - Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Phụ lục số 16 Ban hành kèm theo 
Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng); 

- Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế (Phụ lục số 9 Ban hành 
kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
- Điều kiện chung để được cấp GPXD công trình theo quy định tại Điều 8, 

Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh. 
- Điều kiện riêng để được cấp GPXD công trình theo quy định tại Điều 9, 

Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh. 
- Các điều kiện khác của hồ sơ đề nghị cấp GPXD công trình theo quy 

định tại Điều 18, Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội; 
- Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ Về cấp giấy 

phép xây dựng;  
- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng 

Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 
04/9/2012 của Chính phủ Về cấp giấy phép xây dựng;  

- Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh Ban 
hành Quy định cấp Giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 

- Quyết định số 3820/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh 
V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép 
xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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Phụ lục 16 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG  
Cải tạo/sửa chữa …….................. 

Kính gửi: .............................................................. 
1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................ 
- Người đại diện: .............................................Chức vụ: ................................. 
- Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................. 
 Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ...................................... 
 Tỉnh, thành phố: ............................................................................................. 
 Số điện thoại: ................................................................................................. 
2. Hiện trạng công trình: ...................................................................... 
- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2.  
- Tại: ........................................... . ................................................ 
- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) ..................................... 
- Tỉnh, thành phố: ..........................................................................................  
- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: .......................  
- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2. 
- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên 
mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum). 
- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên 
mặt đất, tầng lửng, tum). 
- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum) 
3. Nội dung đề nghị cấp phép: .......................................................................... 
- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: .......................  
- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2. 
- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên 
mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum). 
- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên 
mặt đất, tầng lửng, tum). 
- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum) 
4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: .................................................... 
- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: ..................... 
- Địa chỉ: ................................................................................................. 
- Điện thoại: ………………….......................... 
- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày ..................... 
5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng. 
6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin 
hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 
Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu: 
1 -                                                        ......... ngày ......... tháng ......... năm ......... 

Người làm đơn 
(Ký ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 9 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  
  

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ 
 

1. Tổ chức thiết kế: 
1.1. Tên: 
1.2. Địa chỉ: 
1.3. Số điện thoại: 
1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh: 
2. Kinh nghiệm thiết kế: 
2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép: 
 a) 
 b)  
 c) 
2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế: 
 a) Số lượng: 
 Trong đó: 
 - KTS: 
 - KS các loại: 
 b) Chủ nhiệm thiết kế: 
 - Họ và tên: 
 - Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):  
 - Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ): 
 c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn): 
 - Họ và tên: 
 - Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):  
 - Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ): 
  

                              ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm 
                                            Đại diện đơn vị thiết kế 
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7. Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình tạm 
* Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm  hành chính 

công cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành 

chính công cấp huyện 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng (theo mẫu). Riêng tiêu đề đơn 

được đổi thành (Đơn đề nghị cấp GPXD tạm) và có cam kết tự phá dỡ công 
trình khi thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng tạm hết 
hạn và không yêu cầu bồi thường đối với phần công trình phát sinh sau khi quy 
hoạch được công bố. 

- Bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình bản chính để đối 
chiếu một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật 
về đất đai. 

- 02 bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm: 
+ Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm 

theo sơ đồ vị trí công trình. 
+ Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, 

tỷ lệ 1/50 - 1/200. 
+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, 

kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; 
thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến dự án, tỷ lệ 1/50 - 1/200. 

- Các tài liệu khác của hồ sơ: theo Điều 18 của Quy định về cấp giấy phép 
xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Ban hành kèm theo Quyết định số 
929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện. 
  - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế và hạ tầng. 
  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế 
và hạ tầng. 

 * Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng 
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  * Lệ phí: Cấp giấy phép xây dựng 100.000đ/giấy phép 
  * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp phép xây dựng công trình 
(theo mẫu quy định tại phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-
BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
  * Căn cứ pháp lý của TTHC: 
  - Luật xây dựng ngày 26/11/2003. 
  - Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính Phủ về cấp giấy 
phép xây dựng; 
  - Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng 
“Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 
4/9/2012 của Chính Phủ về cấp giấy phép xây dựng”; 
  - Quyết định số 3288/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh 
v/v ban hành quy định về trình tự, TTHC trong lĩnh vực đầu tư các dự án phát 
triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt nước; công tác quản lý các dự án đầu 
tư xây dựng - kinh doanh khu đô thị, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh QN. 
  - Quyết định 929/2013/QĐ-UBND Quy định cấp Giấy phép xây dựng 
công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
  - Quyết định số 3820/2007/QĐ - UBND ngày 16/10/2007 V/v Quyết định 
mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa 
bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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Phụ lục 6 (Mẫu 1) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

(Sử dụng cho công trình không theo tuyến) 
 

Kính gửi: .............................................................. 

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................ 
- Người đại diện: .............................................Chức vụ: ................................. 
- Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................. 
- Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ...................................... 
- Tỉnh, thành phố: ............................................................................................. 
- Số điện thoại: ................................................................................................. 
2. Địa điểm xây dựng: ....................................................................................... 
- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2.  
- Tại: ........................................... . ................................................ 
- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) ..................................... 
- Tỉnh, thành phố: ..........................................................................................  
3. Nội dung đề nghị cấp phép: .......................................................................... 
- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: .......................  
- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2. 
- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên 
mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum). 
- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên 
mặt đất, tầng lửng, tum). 
- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum) 
4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: .................................................... 
- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: ..................... 
- Địa chỉ: ................................................................................................. 
- Điện thoại: ………………….......................... 
- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày ..................... 
5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng. 
6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin 
hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 
Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu: 
1 - 
2 -                                                         ......... ngày ......... tháng ......... năm ......... 

Người làm đơn 
(Ký ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 9 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
  

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ 
 

1. Tổ chức thiết kế: 
1.1. Tên: 
1.2. Địa chỉ: 
1.3. Số điện thoại: 
1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh: 
2. Kinh nghiệm thiết kế: 
2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép: 
 a) 
 b)  
 c) 
2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế: 
 a) Số lượng: 
 Trong đó: 
 - KTS: 
 - KS các loại: 
 b) Chủ nhiệm thiết kế: 
 - Họ và tên: 
 - Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):  
 - Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ): 
 c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn): 
 - Họ và tên: 
 - Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):  
 - Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ): 
  

                              ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm 
                                            Đại diện đơn vị thiết kế 
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8. Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại đô thị 
* Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính công cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành 

chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng (theo mẫu). Riêng tiêu đề đơn 

được đổi thành (Đơn đề nghị cấp GPXD tạm) và có cam kết tự phá dỡ công 
trình khi thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng tạm hết 
hạn và không yêu cầu bồi thường đối với phần công trình phát sinh sau khi quy 
hoạch được công bố. 

+ Bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu 
một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về 
đất đai;  

+ Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm: 
1) Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500, kèm theo sơ 

đồ vị trí công trình; 
2) Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công 

trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;  
3) Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, 

kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp 
điện, thông tin tỷ lệ 1/50 - 1/200. 

- Các điều kiện khác của hồ sơ đề nghị cấp GPXD công trình theo quy 
định tại Điều 18, Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân. 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện. 
  - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế và hạ tầng. 
  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế 
và hạ tầng. 
  - Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
  * Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng 
  * Lệ phí: Cấp giấy phép xây dựng 50.000đ/giấy phép 
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  * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp phép xây dựng (phụ lục 
13 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ 
Xây dựng). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
  * Căn cứ pháp lý của TTHC: 
  - Luật xây dựng ngày 26/11/2003. 
  - Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính Phủ về cấp giấy 
phép xây dựng; 
  - Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng 
“Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 
4/9/2012 của Chính Phủ về cấp giấy phép xây dựng”; 
 - Quyết định số 3288/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh 
v/v ban hành quy định về trình tự, TTHC trong lĩnh vực đầu tư các dự án phát 
triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt nước; công tác quản lý các dự án đầu 
tư xây dựng - kinh doanh khu đô thị, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh QN. 
 - Quyết định 929/2013/QĐ-UBND Quy định cấp Giấy phép xây dựng công 
trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
 - Quyết định số 3820/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 V/v Quyết định 
mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa 
bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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Phụ lục 13 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở 

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị) 
 

Kính gửi: .............................................................. 

1. Tên chủ hộ: ........................................................................................ 
- Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................. 
 Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ...................................... 
 Tỉnh, thành phố: ............................................................................................. 
 Số điện thoại: ................................................................................................. 
2. Địa điểm xây dựng: ....................................................................................... 
- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2.  
- Tại: ........................................... . ................................................ 
- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) ..................................... 
- Tỉnh, thành phố: ..........................................................................................  
3. Nội dung đề nghị cấp phép: .......................................................................... 
- Cấp công trình: .......................  
- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2. 
- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, 
tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum). 
- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên 
mặt đất, tầng lửng, tum). 
- Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng 
lửng, tum) 
4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế (nếu có): ............................................. 
- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: ..................... 
- Địa chỉ: ................................................................................................. 
- Điện thoại: ………………….......................... 
- Giấy đăng ký doanh nghiệp số (nếu có): ..........................cấp ngày .................. 
5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng 
6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin 
hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 
Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu: 
1 - 
2 -                                                      ......... ngày ......... tháng ......... năm ......... 

Người làm đơn 
(Ký ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 9 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
  

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ 
 

1. Tổ chức thiết kế: 
1.1. Tên: 
1.2. Địa chỉ: 
1.3. Số điện thoại: 
1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh: 
2. Kinh nghiệm thiết kế: 
2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép: 
 a) 
 b)  
 c) 
2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế: 
 a) Số lượng: 
 Trong đó: 
 - KTS: 
 - KS các loại: 
 b) Chủ nhiệm thiết kế: 
 - Họ và tên: 
 - Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):  
 - Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ): 
 c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn): 
 - Họ và tên: 
 - Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):  
 - Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ): 
  

                              ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm 
                                            Đại diện đơn vị thiết kế 
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9. Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình và công trình tạm 
* Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính 

công cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành 

chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng (theo mẫu); 
- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp; 
- Các bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công 

trình đề nghị điều chỉnh, tỷ lệ 1/50 -1/200; 
- Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế điều chỉnh của 

chủ đầu tư, trong đó có nội dung đảm bảo an toàn chịu lực; an toàn phòng chống 
cháy; bảo đảm môi trường. Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (nếu có) do tổ chức 
tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện. 

- Đối với công trình đã khởi công xây dựng, phải được cơ quan có thẩm 
quyền về quản lý xây dựng xác nhận bằng văn bản việc chủ đầu tư xây dựng 
đúng theo giấy phép xây dựng tại thời điểm xin điều chỉnh giấy phép xây dựng. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ; 02 bộ bản vẽ thiết kế xin cấp GPXD. 
* Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện. 
 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế và hạ tầng. 
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế 
và hạ tầng. 
 - Cơ quan phối hợp thực hiện: Không. 
 * Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng 
 * Lệ phí: Cấp giấy phép xây dựng 100.000đ/giấy phép 
 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng 
(phụ lục 17 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 
của Bộ Xây dựng). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
 * Căn cứ pháp lý của TTHC: 
 - Luật Xây dựng ngày 26/11/2003. 
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 - Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính Phủ về cấp giấy 
phép xây dựng; 
 - Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng 
“Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 
4/9/2012 của Chính Phủ về cấp giấy phép xây dựng”; 
 - Quyết định số 3288/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh 
v/v ban hành quy định về trình tự, TTHC trong lĩnh vực đầu tư các dự án phát 
triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt nước; công tác quản lý các dự án đầu 
tư xây dựng - kinh doanh khu đô thị, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh QN. 
 - Quyết định 929/2013/QĐ-UBND Quy định cấp Giấy phép xây dựng công 
trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
 - Quyết định số 3820/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh V/v Quyết định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp 
giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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Phụ lục 17 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

(Sử dụng cho công trình) 
 

Kính gửi: .............................................................. 
 
1. Tên chủ đầu tư: ................................................................................................... 
- Người đại diện: ..............................................Chức vụ: ....................................... 
- Địa chỉ liên hệ: ..................................................................................................... 
 Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) .......................................... 
 Tỉnh, thành phố: ..................................................................................................... 
 Số điện thoại: ......................................................................................................... 
2. Địa điểm xây dựng: ............................................................................................ 
- Lô đất số:...............................................Diện tích .......................................... m2.  
- Tại: ......................................................... Đường: ................................................ 
- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) ..................................... 
- Tỉnh, thành phố: ..................................................................................................  
3. Giấy phép xây dựng đã được cấp: (số, ngày, cơ quan cấp) 
Nội dung Giấy phép : 
- 
- 
4. Nội dung đề nghị điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp: 
- 
- 
5. Đơn vị hoặc người thiết kế điều chỉnh: .............................................................. 
- Chứng chỉ hành nghề số: .......................... Cấp ngày: ..................... 
- Địa chỉ: ................................................................................................................. 
- Điện thoại: ………………….......................... 
- Địa chỉ: .......................................................... Điện thoại: ................................... 
- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày ..................... 
6. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế điều chỉnh: ....... tháng. 
7. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép điều chỉnh được cấp, nếu 
sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 
Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu: 
1 - 
2 -                                                        ........ ngày ......... tháng ......... năm ......... 

Người làm đơn 
(Ký ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 9 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
  

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ 
 

1. Tổ chức thiết kế: 
1.1. Tên: 
1.2. Địa chỉ: 
1.3. Số điện thoại: 
1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh: 
2. Kinh nghiệm thiết kế: 
2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép: 
 a) 
 b)  
 c) 
2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế: 
 a) Số lượng: 
 Trong đó: 
 - KTS: 
 - KS các loại: 
 b) Chủ nhiệm thiết kế: 
 - Họ và tên: 
 - Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):  
 - Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ): 
 c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn): 
 - Họ và tên: 
 - Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):  
 - Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ): 
  

                              ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm 
                                            Đại diện đơn vị thiết kế 
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10. Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị 
* Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính công cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành 

chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 18. 
+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp. 
+ Các bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công 

trình đề nghị điều chỉnh, tỷ lệ 1/50 -1/200. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ; 02 bộ bản vẽ thiết kế xin cấp GPXD. 
* Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân. 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện. 
 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế và hạ tầng. 
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế 
và hạ tầng. 
 - Cơ quan phối hợp thực hiện: Không. 
 * Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng 
 * Lệ phí: Cấp giấy phép xây dựng 50.000đ/giấy phép 
 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng 
(phụ lục 18 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 
của Bộ Xây dựng). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
 * Căn cứ pháp lý của TTHC: 
 - Luật xây dựng ngày 26/11/2003. 
 - Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính Phủ về cấp giấy 
phép xây dựng; 
 - Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng 
“Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 
4/9/2012 của Chính Phủ về cấp giấy phép xây dựng”; 
 - Quyết định số 3288/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh 
v/v ban hành quy định về trình tự, TTHC trong lĩnh vực đầu tư các dự án phát 
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triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt nước; công tác quản lý các dự án đầu 
tư xây dựng - kinh doanh khu đô thị, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh QN. 
 - Quyết định 929/2013/QĐ-UBND Quy định cấp Giấy phép xây dựng công 
trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
 - Quyết định số 3820/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 V/v Quyết định 
mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa 
bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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Phụ lục 18 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

 (Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị) 
 

Kính gửi: .............................................................. 

1. Tên chủ hộ: ........................................................................................ 
- Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................. 
 Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ...................................... 
 Tỉnh, thành phố: ............................................................................................. 
 Số điện thoại: ................................................................................................. 
2. Địa điểm xây dựng: ....................................................................................... 
- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2.  
- Tại: ........................................... . ................................................ 
- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) ..................................... 
- Tỉnh, thành phố: ..........................................................................................  
3. Giấy phép xây dựng đã được cấp (số, ngày, cơ quan cấp): ............................... 
Nội dung giấy phép: 
- 
- 
4. Nội dung giấy phép đề nghị điều chỉnh: 
- 
- 
5. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế điều chỉnh (nếu có): 
................................... 
- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: ..................... 
- Địa chỉ: ................................................................................................. 
- Điện thoại: ………………….......................... 
- Giấy đăng ký doanh nghiệp số (nếu có): ..........................cấp ngày .................. 
6. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế điều chỉnh: ................ 
tháng 
7. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin 
hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 
Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu: 
1 - 
2 -                                                      ......... ngày ......... tháng ......... năm ......... 

Người làm đơn 
(Ký ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 9 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
  

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ 
 

1. Tổ chức thiết kế: 
1.1. Tên: 
1.2. Địa chỉ: 
1.3. Số điện thoại: 
1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh: 
2. Kinh nghiệm thiết kế: 
2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép: 
 a) 
 b)  
 c) 
2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế: 
 a) Số lượng: 
 Trong đó: 
 - KTS: 
 - KS các loại: 
 b) Chủ nhiệm thiết kế: 
 - Họ và tên: 
 - Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):  
 - Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ): 
 c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn): 
 - Họ và tên: 
 - Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):  
 - Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ): 
  

                              ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm 
                                            Đại diện đơn vị thiết kế 
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11. Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại 
đô thị 

* Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính 

công cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành 

chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do chưa 

khởi công xây dựng; 
+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

(không kể thời gian chủ đầu tư bổ sung hồ sơ hoặc phải xin ý kiến các cơ quan, 
đơn vị có liên quan). 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện. 
 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế và hạ tầng. 
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế 
và hạ tầng. 
 - Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
 * Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng 
 * Lệ phí: Gia hạn giấy phép xây dựng 10.000 đồng/giấy phép. 
 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
 * Căn cứ pháp lý của TTHC: 
 - Luật xây dựng ngày 26/11/2003. 
 - Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính Phủ về cấp giấy 
phép xây dựng; 
 - Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng 
“Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 
4/9/2012 của Chính Phủ về cấp giấy phép xây dựng”; 
 - Quyết định số 3288/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh 
v/v ban hành quy định về trình tự, TTHC trong lĩnh vực đầu tư các dự án phát 
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triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt nước; công tác quản lý các dự án đầu 
tư xây dựng - kinh doanh khu đô thị, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh QN. 
 - Quyết định 929/2013/QĐ-UBND Quy định cấp Giấy phép xây dựng công 
trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
 - Quyết định số 3820/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 V/v Quyết định 
mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa 
bàn tỉnh Quảng Ninh. 

 
12. Thủ tục Cấp lại giấy phép xây dựng công trình và nhà ở riêng lẻ 

tại đô thị 
* Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính 

công cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành 

chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề 

nghị cấp lại. 
+ Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát). 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ (không kể thời gian chủ đầu tư bổ sung hồ sơ hoặc phải xin ý kiến các cơ 
quan, đơn vị có liên quan). 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện. 
  - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế và hạ tầng. 
  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế 
và hạ tầng. 
  - Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
  * Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng 
  * Lệ phí: Cấp lại giấy phép xây dựng 10.000 đồng/giấy phép. 
  * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
  * Căn cứ pháp lý của TTHC: 
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  - Luật xây dựng ngày 26/11/2003. 
  - Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính Phủ về cấp giấy 
phép xây dựng; 
  - Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng 
“Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 
4/9/2012 của Chính Phủ về cấp giấy phép xây dựng”; 
  - Quyết định số 3288/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh 
v/v ban hành quy định về trình tự, TTHC trong lĩnh vực đầu tư các dự án phát 
triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt nước; công tác quản lý các dự án đầu 
tư xây dựng - kinh doanh khu đô thị, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh QN. 
  - Quyết định 929/2013/QĐ-UBND Quy định cấp Giấy phép xây dựng 
công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
  - Quyết định số 3820/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 V/v Quyết định 
mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa 
bàn tỉnh Quảng Ninh. 

 
13. Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà 

nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch ủy ban nhân dân 
cấp huyện 

* Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành 

chính công cấp huyện 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
- Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật theo mẫu; 
- Báo cáo kinh tế kỹ thuật 
- Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 * Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ) 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.                    
* Cơ quan thực hiện TTHC:  

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện. 
  - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp huyện. 
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  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: đơn vị có chức năng quản lý kế 
hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp huyện. 
  - Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 

* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính. 
* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản 

lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 
- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của 
Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy 
định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 
của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 
 

14. Thủ tục Thẩm định TKCS-TMĐT các dự án sử dụng vốn ngân 
sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch UBND cấp 
huyện 

* Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành 

chính công cấp huyện 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
+ Văn bản đề nghị cho ý kiến về thiết kế cơ sở của người quyết định đầu tư. 
Bộ hồ sơ dự án do chủ đầu tư gửi thẩm định, bao gồm: 
+ Dự án bao gồm phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở. 
+ Các văn bản pháp lý có liên quan. 
- Số lương hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 
* Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm 

B, kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án. Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án 
nhóm C, kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án.  

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.                                                               
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
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  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện. 
  - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp huyện. 
  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: đơn vị có chức năng quản lý kế 
hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp huyện. 
  - Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 

* Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản thẩm định. 
* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản 

lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 
- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của 
Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD  ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy 
định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 
của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 
 
  15. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết 
xây dựng tỷ lệ 1/500 theo phân cấp 

* Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành 

chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết của 

cơ quan tổ chức lập Nhiệm vụ quy hoạch phân khu; 
+ Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép về chủ trương đầu tư hoặc 

quyết định chấp thuận địa điểm; 
+ Giấy phép quy hoạch (nếu có); 
+ Báo cáo tổng hợp gồm thuyết minh, các văn bản pháp lý có liên quan; 

các bản vẽ thu nhỏ in mầu; 
+ Ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan và cộng đồng dân cư có 
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liên quan kèm Báo cáo tổng hợp nội dung các ý kiến tham gia; 
+ Bản vẽ bao gồm: Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch 

phân khu hoặc quy hoạch chung đô thị. Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi 
khu vực lập quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500; 

+ Dự thảo quyết định phê duyệt quy hoạch; 
+ Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ nhiệm vụ bao gồm thuyết minh, bản vẽ và 

dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. 
- Số lượng hồ sơ: 10 bộ 
* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó: 
- Thời gian thẩm định: không quá 20 ngày. 
- Thời gian phê duyệt: không quá 15 ngày. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.                                                               

 * Cơ quan thực hiện TTHC:  
  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện. 
  - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế và hạ tầng. 
  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế 
và hạ tầng. 
  - Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 

* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính. 
* Lệ phí: không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Nghị định số 

08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Thông 
tư số 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm 
định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng. 

- Luật Quy hoạch Đô thị ngày 17/6/2009; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP 
ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy 
hoạch đô thị. 

- Quyết định 3288/2012/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực đầu tư dự án phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt 
nước; công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh khu đô thị, dự án 
phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
 

16. Thủ tục thỏa thuận, chấp thuận địa điểm xây dựng 
* Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công cấp huyện. 
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- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành 

chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt quy hoạch của cơ quan tổ chức 

lập quy hoạch chi tiết; 
+ Bản sao Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch của cơ quan có thẩm 

quyền; Giấy phép quy hoạch (nếu có); 
+ Ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan và cộng đồng dân cư có 

liên quan kèm Báo cáo tổng hợp nội dung các ý kiến; 
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức thiết kế quy 

hoạch xây dựng (phải đáp ứng các điều kiện sau đây: (1) Có đăng ký hoạt động 
thiết kế quy hoạch xây dựng; (2) Có đủ điều kiện năng lực hoạt động thiết kế 
quy hoạch xây dựng phù hợp; (3) Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án 
quy hoạch xây dựng, chủ trì thiết kế chuyên ngành thuộc đồ án quy hoạch xây 
dựng phải có năng lực hành nghề xây dựng và có chứng chỉ hành nghề phù hợp 
với từng loại quy hoạch xây dựng); 

+ Bản vẽ bao gồm: (1) Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2.000 
hoặc1/5.000. (2) Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây 
dựng, tỷ lệ 1/500. (3) Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 
1/500. (4) Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500. (5) Sơ đồ tổ 
chức không gian, kiến trúc, cảnh quan. (6) Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới 
xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500. (7) Các 
bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường, tỷ lệ 1/500. (8) Bản 
đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/500; (9) Bản đồ đánh giá 
môi trường chiến lược tỷ lệ 1/500; 

Cần thể hiện thêm bản đồ địa hình lồng ghép bản đồ địa chính đối với các 
loại bản đồ sau: hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng; hiện 
trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; chỉ giới 
đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật; quy 
hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường. 

+ Báo cáo tổng hợp gồm thuyết minh, các văn bản chủ trương, pháp lý có 
liên quan; các bản vẽ thu nhỏ in mầu; 

+ Dự thảo quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết và Dự thảo quy định 
quản lý theo đồ án; 

Hồ sơ khảo sát địa hình được lập trên nền bản đồ địa chính hệ tọa độ 
Quốc gia VN2000 kinh tuyến 1070 45’ (để thuận tiện trong công tác giao đất) do 
cơ quan chuyên môn thực hiện phù hợp với hiện trạng tại thời điểm lập quy 
hoạch (bao gồm bản vẽ, thuyết minh đo đạc khảo sát địa hình, kèm theo các 
phiếu cung cấp tọa độ nhà nước làm cơ sở đo vẽ); 
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+ Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ nhiệm vụ bao gồm thuyết minh, bản vẽ và 
dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. 

- Số lượng hồ sơ: 10 bộ 
* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: 
- Thời gian thẩm định: không quá 25 ngày. 
- Thời gian phê duyệt: không quá 15 ngày. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.                                                               

 * Cơ quan thực hiện TTHC:  
  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện. 
  - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế và hạ tầng. 
  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế 
và hạ tầng. 
  - Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 

* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính. 
* Lệ phí: không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Nghị định số 

08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Thông 
tư số 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm 
định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng. 

- Luật Quy hoạch Đô thị ngày 17/6/2009; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP 
ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy 
hoạch đô thị. 

- Quyết định 3288/2012/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực đầu tư dự án phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt 
nước; công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh khu đô thị, dự án 
phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
 

17. Thủ tục Cung cấp thông tin quy hoạch 
* Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân, tổ chức. 
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* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành 
chính công cấp huyện 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 

 + Đơn đề nghị cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân; 
+ Văn bản đồng ý chủ trương cho phép nghiên cứu, lập quy hoạch của cấp 

có thẩm quyền (nếu có); 
 + Sơ đồ vị trí lập trên bản đồ 1/2000-1/5000, có xác định sơ bộ về vị trí, 
ranh giới nghiên cứu. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.                                   
* Cơ quan thực hiện TTHC:  

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện. 
  - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế và hạ tầng. 
  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế 
và hạ tầng. 
  - Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 

* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính. 
* Lệ phí: không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Nghị định số 

08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Thông 
tư số 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm 
định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng. 

- Luật Quy hoạch Đô thị ngày 17/6/2009; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP 
ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy 
hoạch đô thị. 

- Quyết định 3288/2012/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực đầu tư dự án phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt 
nước; công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh khu đô thị, dự án 
phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
 

18. Thủ tục Cấp chứng chỉ quy hoạch 
* Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công cấp huyện. 
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- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành 

chính công cấp huyện 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 

 +  Đơn đề nghị cung cấp chứng chỉ quy hoạch của tổ chức (theo mẫu); 
+ Văn bản đồng ý chủ trương cho phép nghiên cứu, lập quy hoạch của cấp 

có thẩm quyền. 
 +  Sơ đồ vị trí và bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc 1/200, thời hạn chưa quá 
02 năm (so với thời gian xin cấp chứng chỉ quy hoạch) tính tới thời điểm xin cấp 
chứng chỉ quy hoạch. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.                                                               
* Cơ quan thực hiện TTHC:  

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện. 
  - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế và hạ tầng. 
  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế 
và hạ tầng. 
  - Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 

* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính. 
* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Nghị định số 

08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Thông 
tư số 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm 
định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng. 

- Luật Quy hoạch Đô thị ngày 17/6/2009; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP 
ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy 
hoạch đô thị. 

- Quyết định 3288/2012/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực đầu tư dự án phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt 
nước; công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh khu đô thị, dự án 
phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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19. Thủ tục Cấp Giấy phép quy hoạch   
* Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành 

chính công cấp huyện 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề cấp phép quy hoạch (theo mẫu); 
+ Văn bản đồng ý chủ trương cho phép nghiên cứu, lập quy hoạch của cấp 

có thẩm quyền; 
+ Sơ đồ vị trí địa điểm, phạm vi, ranh giới đề nghị cấp giấy phép quy 

hoạch, xác định bằng bản vẽ hiện trạng: Tỷ lệ 1/1000-1/2000 (đối với khu đất > 
5 ha); Tỷ lệ 1/200- 1/500 (đối với khu đất < 5ha);  

+ Dự kiến chỉ tiêu sử dụng đất Quy hoạch đô thị, nội dung đầu tư, quy mô 
dự án và tổng mức đầu tư; 

+ Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án; 
+ Bản sao các văn bản pháp lý có liên quan. 
- Số lượng hồ sơ: 06 bộ 
* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: 
- Thời gian thẩm định: 30 ngày làm việc 
- Thời gian phê duyệt: 15 ngày làm việc. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.                                                               
* Cơ quan thực hiện TTHC:  

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện. 
  - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế và hạ tầng. 
  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế 
và hạ tầng. 
  - Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 

* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính. 
* Lệ phí: 2.000.000đ/Giấy phép. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;  Nghị định số 
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08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Thông 
tư số 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm 
định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng. 

- Luật Quy hoạch Đô thị ngày 17/6/2009; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP 
ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy 
hoạch đô thị. 
 - Thông tư số 23/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và 
quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.  

- Quyết định 3288/2012/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực đầu tư dự án phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt 
nước; công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh khu đô thị, dự án 
phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
 

20. Thủ tục thỏa thuận nhiệm vụ quy hoạch Quy hoạch phân khu; 
Quy hoạch chi tiết; tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình; thiết kế 
đô thị riêng 

* Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm  hành chính 

công cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành 

chính công cấp huyện 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
1. Đối với Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết 
+ Tờ trình thẩm định, phê duyệt của cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị. 
+ Bản sao báo cáo tổng hợp nội dung các phiếu góp ý của cộng đồng dân 

cư có liên quan đến nhiệm vụ quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết). 
+ Bản sao văn bản ý kiến của các Sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan 

đến Nhiệm vụ Quy hoạch (nếu có; cơ quan thẩm định sẽ xem xét, nếu yêu cầu 
sự cần thiết của các Sở, ban, ngành trong quá trình lập đồ án quy hoạch tại tờ 
trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch). 

+ Bản sao các văn bản pháp lý có liên quan. 
- Thuyết minh (có đính kèm bản vẽ A3) 
- Thành phần bản vẽ: Bản vẽ màu A3 gồm:  
+ Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch chung đô thị (đối với 

quy hoạch phân khu); trích từ quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung đô thị 
(đối với quy hoạch chi tiết); 
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+ Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch phân 
khu tỷ lệ 1/2000 - 1/5000 (đối với quy hoạch phân khu), tỷ lệ 1/500 (đối với quy 
hoạch chi tiết). 

+ Dự thảo nhiệm vụ; 
- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch thể hiện đầy đủ các 

nội dung quy định tại Điểm b (đối với quy hoạch phân khu), Điểm c (đối với 
quy hoạch chi tiết), Khoản 1, Điều 34, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 
07/4/2010 của Chính phủ. 

- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 
gồm: thuyết minh, bản vẽ. 

2. Đối với Nhiệm vụ Thiết kế đô thị riêng 
- Thành phần hồ sơ: 
+ Tờ trình thẩm định, phê duyệt của cơ quan tổ chức lập Đồ án Thiết kế 

đô thị riêng. 
+ Bản sao báo cáo tổng hợp nội dung các phiếu góp ý của cộng đồng dân 

cư có liên quan đến nhiệm vụ Thiết kế đô thị riêng. 
+ Bản sao văn bản ý kiến của các Sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan 

đến Nhiệm vụ Thiết kế đô thị riêng(nếu có; cơ quan thẩm định sẽ xem xét, nếu 
yêu cầu sự cần thiết của các Sở, ban, ngành trong quá trình lập đồ án Thiết kế đô 
thị riêng tại tờ trình phê duyệt nhiệm vụ Thiết kế đô thị riêng). 

+ Bản sao các văn bản pháp lý có liên quan. 
- Thuyết minh tổng hợp 
- Thành phần bản vẽ: Bản vẽ màu A3 gồm:  
+ Sơ đồ vị trí khu vực Thiết kế đô thị riêng trích từ quy hoạch chi tiết 

hoặc quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết 1/2000) hoặc quy hoạch chung 
thành phố, thị xã, thị trấn; 

+ Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập Thiết kế đô thị riêng. 
+ Dự thảo nhiệm vụ. 
- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ Thiết kế đô thị riêng thể hiện 

đầy đủ các nội dung quy định tại Điểm b (đối với quy hoạch phân khu), Điểm c 
(đối với quy hoạch chi tiết), Khoản 1, Điều 34, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP 
ngày 07/4/2010 của Chính phủ. 

- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ Thiết kế đô thị riêng gồm: thuyết minh, 
bản vẽ. 

3. Đối với Nhiệm vụ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình 
+ Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ tổng mặt bằng, phương 

án kiến trúc công trình của cơ quan tổ chức lập Nhiệm vụ quy hoạch phân khu. 
+  Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép về chủ trương đầu tư hoặc 

quyết định chấp thuận địa điểm; 
+ Giấy phép quy hoạch (nếu có); 
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+ Báo cáo tổng hợp gồm thuyết minh, các văn bản pháp lý có liên quan; 
các bản vẽ thu nhỏ in mầu; 

+ Ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan và cộng đồng dân cư có 
liên quan kèm Báo cáo tổng hợp nội dung các ý kiến tham gia; 

+ Bản vẽ bao gồm: Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch 
phân khu hoặc quy hoạch chung đô thị. Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi 
khu vực lập quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500; 

+ Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch; 
+ Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ nhiệm vụ bao gồm thuyết minh, bản vẽ và 

dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. 
- Số lượng hồ sơ: 10 bộ. 
* Thời hạn giải quyết: không quá 19 ngày làm việc. Trong đó: 
- Thời gian thẩm định: không quá 14 ngày; 
- Thời gian phê duyệt: không quá 5 ngày; 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện. 
  - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Phòng quản lý đô thị (hoặc phòng Kinh tế Hạ tầng). 
  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng quản lý đô thị (hoặc phòng 
Kinh tế Hạ tầng). 
  - Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Xây dựng. 

* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính. 
* Lệ phí: không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Nghị định số 

08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Thông 
tư số 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm 
định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng. 

- Luật Quy hoạch Đô thị ngày 17/6/2009; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP 
ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy 
hoạch đô thị; 

- Quyết định 3288/2012/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực đầu tư dự án phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt 
nước; công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh khu đô thị, dự án 
phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và các quy định có liên quan. 

- Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc 
hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 
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21. Thủ tục thỏa thuận Đồ án quy hoạch Quy hoạch phân khu; Quy 
hoạch chi tiết; tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình; thiết kế đô 
thị riêng; chấp thuận và phê duyệt mặt bằng công trình hạ tầng, công trình 
theo tuyến 

* Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm  hành chính 

công cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho người dân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành 

chính công cấp huyện 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
1. Đối với đồ án Quy hoạch phân khu 
+ Tờ trình thẩm định, phê duyệt của cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị. 
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn lập đồ 

án quy hoạch và bản sao chứng chỉ hành nghề của Kiến trúc sư, Kỹ sư quy 
hoạch đô thị tham gia lập đồ án quy hoạch. 

+ Bản sao báo cáo tổng hợp nội dung các phiếu góp ý của cộng đồng dân 
cư có liên quan đến đồ án quy hoạch phân khu. 

+ Bản sao văn bản ý kiến của các Sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan 
đến Đồ án Quy hoạch phân khu. 

+ Bản sao Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền. 
+ Bản sao các văn bản pháp lý có liên quan. 
+ Thuyết minh tổng hợp (có đính kèm các sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3, 

trong đó in màu bản vẽ quy hoạch sử dụng đất). 
- Thành phần bản vẽ: 
+ Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000. 
+ Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 

1/2.000 - 1/5.000. 
+ Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, 

tỷ lệ 1/2.000 - 1/5.000. 
+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/2.000 - 1/5.000. 
+ Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan, tỷ lệ 1/2.000 - 1/5.000. 
+ Các bản vẽ minh họa, phối cảnh. 
+ Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, 

tỷ lệ 1/2.000 - 1/5.000. 
+ Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác và môi trường, tỷ 

lệ 1/2.000 - 1/5.000. 
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+ Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/2.000 - 
1/5.000. 

+ Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược, tỷ lệ 1/2.000 - 1/5.000. 
- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu thể hiện đầy đủ nội 

dung quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Quy hoạch đô thị và phải có sơ đồ các 
khu chức năng kèm theo. Đề cương quy định quản lý theo đồ án quy hoạch 
hướng dẫn tại Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng. 

- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết thể hiện đầy đủ 
các nội dung quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 34, Nghị định số 37/2010/NĐ-
CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ. 

- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ quy hoạch phân khu gồm: thuyết minh, 
bản vẽ và Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu. 

2. Đối với Đồ án Quy hoạch chi tiết. 
+ Tờ trình thẩm định, phê duyệt của cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị. 
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn lập đồ 

án quy hoạch và bản sao chứng chỉ hành nghề của Kiến trúc sư, Kỹ sư quy 
hoạch đô thị tham gia lập đồ án quy hoạch. 

+ Bản sao báo cáo tổng hợp nội dung các phiếu góp ý của cộng đồng dân 
cư có liên quan đến đồ án quy hoạch chi tiết. 

+ Bản sao văn bản ý kiến của các Sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan 
đến Đồ án Quy hoạch chi tiết. 

+ Bản sao công nhận là chủ đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư của 
cấp có thẩm quyền (đối với dự án phát triển nhà ở). 

+ Bản sao Giấy phép quy hoạch (đối với dự án đầu tư xây dựng thuộc 
diện cấp giấy phép quy hoạch) hoặc bản sao chứng chỉ quy hoạch được cấp trên 
lô đất (đối với các dự án đầu tư xây dựng không thuộc diện cấp phép quy hoạch) 
hoặc bản sao văn bản cung cấp thông tin quy hoạch còn hiệu lực của cấp có 
thẩm quyền. 

+ Bản sao Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền. 
+ Bản sao các văn bản pháp lý có liên quan. 
+ Thuyết minh tổng hợp (có đính kèm các sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3, 

trong đó in màu bản vẽ quy hoạch sử dụng đất). 
- Thành phần bản vẽ: 
+ Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000. 
+ Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 

1/500. 
+ Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500. 
+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500. 
+ Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan. 
+ Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các 

tuyến hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500. 
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+ Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường, tỷ lệ 
1/500. 

+ Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/500. 
+ Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược tỷ lệ 1/500. 
Cần thể hiện thêm bản đồ địa hình lồng ghép bản đồ địa chính đối với các 

loại bản đồ sau: hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng; hiện 
trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; chỉ giới 
đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật; quy 
hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường. 

- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết thể hiện đầy đủ nội dung 
quy định tại khoản 3 Điều 35 Luật Quy hoạch đô thị và sơ đồ kèm theo. Đề 
cương quy định quản lý theo đồ án quy hoạch hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo 
Thông tư này. 

- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết thể hiện đầy đủ 
các nội dung quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 34, Nghị định số 37/2010/NĐ-
CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ. 

- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ quy hoạch chi tiết gồm: thuyết minh, bản 
vẽ và Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết. 

3. Đối với Đồ án Thiết kế đô thị riêng. 
+ Tờ trình thẩm định, phê duyệt của cơ quan tổ chức lập thiết kế đô thị riêng. 
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn lập đồ 

án quy hoạch và bản sao chứng chỉ hành nghề của Kiến trúc sư, Kỹ sư quy 
hoạch đô thị tham gia lập đồ án thiết kế đô thị riêng. 

+ Bản sao báo cáo tổng hợp nội dung, các phiếu góp ý của cộng đồng dân 
cư có liên quan đến đồ án thiết kế đô thị riêng. 

+ Bản sao văn bản ý kiến của các Sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan 
đến đồ án thiết kế đô thị riêng. 

+ Bản sao Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng của cơ 
quan có thẩm quyền. 

+ Bản sao các văn bản pháp lý có liên quan. 
+ Thuyết minh tổng hợp (có đính kèm các sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3). 
- Thành phần bản vẽ: 
+ Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc1/5.000. 
+ Sơ đồ vị trí, mối quan hệ giữa khu vực thiết kế với đô thị và khu vực 

xung quanh. 
+ Các sơ đồ đánh giá lịch sử phát triển của khu vực. 
+ Các sơ đồ phân tích hiện trạng kiến trúc cảnh quan khu vực. 
+ Các sơ đồ phân tích ý tưởng phân khu chức năng và tổ chức không gian.  
+ Các bản vẽ hướng dẫn thiết kế đô thị. 
- Quy định quản lý theo đồ án thiết kế đô thị riêng thể hiện đầy đủ nội 

dung quy định tại khoản 4 Điều 35 Luật Quy hoạch đô thị. 
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- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án thiết kế đô thị riêng thể hiện đầy đủ 
các nội dung quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 34, Nghị định số 37/2010/NĐ-
CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ. 

- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ thiết kế đô thị riêng gồm: thuyết minh, bản 
vẽ và Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án thiết kế đô thị riêng. 

4. Đối với mặt bằng công trình hạ tầng, công trình theo tuyến 
+ Tờ trình của chủ đầu tư đề nghị thẩm định, phê duyệt mặt bằng công 

trình hạ tầng, công trình theo tuyến. 
+ Bản sao văn bản hoặc Quyết định của chủ đầu tư, cấp có thẩm quyền về 

phương án thiết kế công trình hạ tầng, công trình theo tuyến (nếu có). 
+ Ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan và cộng đồng dân cư có 

liên quan kèm Báo cáo tổng hợp nội dung các ý kiến; 
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức thiết kế quy 

hoạch xây dựng (phải đáp ứng các điều kiện sau đây: (1) Có đăng ký hoạt động 
thiết kế quy hoạch xây dựng; (2) Có đủ điều kiện năng lực hoạt động thiết kế 
quy hoạch xây dựng phù hợp; (3) Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án 
quy hoạch xây dựng, chủ trì thiết kế chuyên ngành thuộc đồ án quy hoạch xây 
dựng phải có năng lực hành nghề xây dựng và có chứng chỉ hành nghề phù hợp 
với từng loại quy hoạch xây dựng). 

+ Bản đồ hiện trạng khảo sát địa hình phục vụ lập mặt bằng công trình hạ tầng, 
công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500 (được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm định). 

+ Bản vẽ bao gồm: (1) Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2.000. (2) 
Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/500. (3) 
Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500. (4) Bản đồ quy 
hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất hướng tuyến, tỷ lệ 1/500 (hoặc theo tỷ lệ thích 
hợp bảo đảm quy định quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng). (5) Bản đồ chỉ giới 
đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ công trình. (7) Các bản đồ quy 
hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường. (9) Thiết kế công trình (đối với 
công trình chưa được chủ đầu tư, cấp có thẩm quyền phê duyệt). 

Cần thể hiện thêm bản đồ địa hình lồng ghép bản đồ địa chính đối với các 
loại bản đồ sau: hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng; hiện 
trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; chỉ giới 
đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật; quy 
hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường. 

+ Báo cáo tổng hợp gồm thuyết minh, các văn bản pháp lý có liên quan; 
các bản vẽ thu nhỏ in mầu. 

+ Dự thảo quyết định phê duyệt mặt bằng công trình hạ tầng, công trình 
theo tuyến. 

+ Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ nhiệm vụ bao gồm thuyết minh, bản vẽ và 
dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. 

- Số lượng hồ sơ: 10 bộ. 
* Thời hạn giải quyết: không quá 25 ngày làm việc. Trong đó: 
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- Thời gian thẩm định: không quá 17 ngày; 
- Thời gian phê duyệt: không quá 8 ngày; 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.    
* Cơ quan thực hiện TTHC:    

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện. 
  - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Phòng quản lý đô thị (hoặc phòng Kinh tế Hạ tầng). 
  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý đô thị (hoặc phòng 
Kinh tế Hạ tầng). 
  - Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Xây dựng. 

* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính. 
* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Nghị định số 

08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Thông 
tư số 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm 
định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng. 

- Luật Quy hoạch Đô thị ngày 17/6/2009; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP 
ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy 
hoạch đô thị; 

- Quyết định 3288/2012/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực đầu tư dự án phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt 
nước; công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh khu đô thị, dự án 
phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và các quy định có liên quan. 

- Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc 
hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 
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XI- LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
1. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại 
* Trình tự thực hiện:  
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính 

công cấp huyện. 
- Cán bộ bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính công cấp huyện chuyển 

phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn. 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành 

chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại thực hiện theo mẫu 

quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT; 
+ Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp 

đồng thuê đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản. Đối với diện tích 
đất cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất phải được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi 
chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất xác nhận là người đang sử dụng đất 
ổn định, không có tranh chấp. 

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền, phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế hoặc phòng Nông 

nghiệp và PTNT. 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Tài nguyên môi trường; UBND cấp xã 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                                   
* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế 

trang trại (Phụ lục II, Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ 
Nông nghiệp và PTNT). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Cá nhân, hộ gia đình sản xuất 
nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chuẩn kinh tế trang trại 
phải thỏa mãn điều kiện sau: 

- Đối với cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất tổng hợp phải đạt: 
+ Có diện tích trên mức hạn điền, tối thiểu: 2,1 ha. 
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+ Giá trị sản lượng hàng hóa đạt 700 triệu đồng/năm. 
- Đối với cơ sở chăn nuôi phải đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1.000 triệu 

đồng/năm trở lên; 
- Đối với cơ sở sản xuất lâm nghiệp phải có diện tích tối thiểu 31 ha và giá 

trị sản lượng hàng hóa bình quân đạt 500 triệu đồng/năm trở lên. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh 
tế trang trại. 
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Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại 
(Phụ lục II, ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT 

ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

KINH TẾ TRANG TRẠI 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện ................................. 

Họ và tên chủ trang trại hoặc (đại diện hộ gia đình trang trại):..........Nam/Nữ....... 
Năm sinh............................................................................................................... 
Chứng minh nhân dân số............................ngày cấp...../..../.......Nơi cấp:............... 
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND)...................................... 
Ngày cấp.............../....../......Ngày hết hạn......./....../......... Nơi cấp .........................  
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................... 
Chỗ ở hiện tại:....................................................................................................... 

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại với những thông tin sau: 
1. Địa điểm trang trại: ........................................................................................... 
2. Lĩnh vực sản xuất của trang trại:........................................................................ 
3. Diện tích đất của trang trại: Tổng diện tích đất nông nghiệp (ha): ..................... 
Trong đó:  +) Diện tích đất lâm nghiệp:................................................................. 
   +) Diện tích các loại đất nông nghiệp khác:.......................................... 
4. Giá trị sản lượng hàng hóa năm liền kề: 

Sản lượng hàng hóa 
TT Tên sản phẩm Đơn vị tính Số lượng 

Giá bán sản 
phẩm (1000 

đ) 

Giá trị sản lượng 
hàng hóa trong 

năm 
      
      
 Tổng cộng     
Tôi cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, 
chính xác, trung thực của nội dung kê khai trên đơn./. 
  .........., ngày .... tháng .... năm ....... 

Người làm đơn 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ (về lĩnh vực sản xuất, giá 
trị sản lượng hàng hóa của trang trại) 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 

                                                                  Ngày….. tháng…. năm ….. 
                                                                 TM. Uỷ ban nhân dân 

                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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2. Thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại 
* Trình tự thực hiện:  
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính công 

cấp huyện. 
- Cán bộ bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính công cấp huyện chuyển phòng 

chuyên môn thụ lý hồ sơ 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn. 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính 

công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại thực hiện theo mẫu quy 

định tại Phụ lục III, Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011; 
+ Giấy chứng nhận trang trại đã được cấp; 
+ Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh thay đổi tên chủ trang trại với trường hợp 

thay đổi tên chủ trang trại. 
- Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 
* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền, phân cấp thực hiện: không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế hoặc phòng Nông nghiệp và PTNT. 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                                   
* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế 

trang trại (Phụ lục III, Thông tư số 27/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Thay đổi tên chủ trang trại; 
- Thay đổi về lĩnh vực sản xuất của trang trại. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. 
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Mẫu Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại 
(Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN 

KINH TẾ TRANG TRẠI 
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện ................................. 

Tôi là:.........................................................................Nam/Nữ:......................... 
Năm sinh..........................................................................................................   
Chứng minh nhân dân số..........................ngày cấp...../..../.......Nơi cấp:............ 
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND)................................. 
Ngày cấp.............../....../......Ngày hết hạn......./....../......... Nơi cấp....................   
Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................  
.........................................................................................................................  
Chỗ ở hiện tại: .................................................................................................  
Địa điểm trang trại: ..........................................................................................  
Lĩnh vực sản xuất của trang trại: ......................................................................  

Đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại với những thay đổi sau: 
1. Thay đổi chủ trang trại: 
- Họ tên chủ trang trại cũ: ................................................................................  
- Hộ khẩu thường trú:.......................................................................................  
- Lý do thay đổi chủ trang trại:.........................................................................  
2. Thay đổi lĩnh vực sản xuất của trang trại: 
- Lĩnh vực sản xuất của trang trại trong giấy chứng nhận kinh tế trang trại cũ:   
- Lĩnh vực sản xuất hiện tại của trang trại: ......................................................  
Tôi cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính 
xác, trung thực của nội dung kê khai trên đơn./. 

 .........., ngày .... tháng .... năm ....... 
Người làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 
- Chủ trang trại: ................................................................................................
- Lĩnh vực sản xuất của trang trại (trang trại trồng trọt, lâm nghiệp, chăn 
nuôi, nuôi trồng thủy sản, tổng hợp):................................................................

                                                                
                                                            Ngày….. tháng…. năm ….. 

                                                                 TM. Uỷ ban nhân dân 
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3. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại 
* Trình tự thực hiện:  
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính công 

cấp huyện. 
- Cán bộ Trung tâm hành chính công chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn. 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính 

công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại thực hiện theo mẫu quy 

định tại Phụ lục IV, Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011; 
+ Giấy chứng nhận trang trại đã được cấp trong trường hợp rách, nát. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế hoặc phòng Nông nghiệp và PTNT. 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                                   
* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (Phụ lục IV, Thông tư số 

27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011). 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Giấy chứng nhận kinh tế trang trại bị mất, cháy, rách, nát. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. 
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Mẫu Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại 
(Phụ lục IV, ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT 

Ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN 

KINH TẾ TRANG TRẠI 
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện ................................. 

Tôi là:......................................................................Nam/Nữ:................................. 
Năm sinh...............................................................................................................  
Chứng minh nhân dân số............................ngày cấp...../..../.......Nơi cấp:............... 
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND)...................................... 
Ngày cấp.............../....../......Ngày hết hạn......./....../......... Nơi cấp.........................   
Hộ khẩu thường trú:..............................................................................................  
..............................................................................................................................  
Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................  
Số Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đã được cấp:…………ngày cấp………..... 
Lý do đề nghị cấp lại:............................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
Để thuận tiện trong hoạt động, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp lại giấy 
chứng nhận kinh tế trang trại.  
Tôi cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính 
xác, trung thực của nội dung kê khai trên đơn./. 
 

 .........., ngày .... tháng .... năm ....... 
Người làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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4. Thủ tục Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản 

* Trình tự thực hiện:  
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính công 

cấp huyện. 
- Cán bộ bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính công cấp huyện chuyển phòng 

chuyên môn thụ lý hồ sơ 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn. 
- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện thực hiện thẩm tra hồ sơ kiểm tra, đánh 
giá phân loại cơ sở do đơn vị đã thực hiện, hoặc tổ chức đi kiểm tra thực tế điều kiện 
bảo đảm ATTP tại cơ sở sản xuất thực phẩm (Nếu cần hoặc trong trường hợp cơ sở 
chưa được kiểm tra, đánh giá phân loại); 

- Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ 
điều kiện ATTP, hoặc không cấp Giấy chứng nhận ATTP thì phải trả lời bằng văn bản 
và nêu rõ lý do; 

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức tại Trung tâm Hành chính công/bộ phận một 
cửa UBND cấp huyện; 

* Cách thức thực hiện: trực tiếp, gửi qua Fax, E-mail, mạng điện tử (sau đó gửi 
hồ sơ bản chính); gửi theo đường bưu điện đến bộ phận một cửa / Trung tâm Hành 
chính công cấp huyện. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (theo mẫu). 
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có 

ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc quyết định thành lập. 
+ Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an 

toàn thực phẩm (theo mẫu). 
+ Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã 

được các cơ quan có chức năng quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy 
sản của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập huấn kiến thức về an toàn thực 
phẩm có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

+ Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được 
cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khoẻ; 

+ Giấy chứng nhận ATTP (đối với trường hợp cơ sở có sự thay đổi, bổ sung 
thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Các cơ sở sản xuất do cấp huyện cấp giấy đăng 

ký kinh doanh 
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* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế/phòng Nông nghiệp và PTNT. 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (có hiệu 

lực 03 năm); 
* Lệ phí: 
- Lệ phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thủy sản: 40.000đ theo 

quy định tại Thông tư 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính; 
- Lệ phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP nông lâm sản: 150.000đ 

theo quy định tại Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính; 
- Phí thẩm xét hồ sơ: 500.000đồng/1 lần/cơ sở quy định tại Thông tư 

149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính; 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (Phụ lục II, Thông 

tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT). 
- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an 

toàn thực phẩm (Phụ lục III, Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 của 
Bộ Nông nghiệp và PTNT). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Cơ sở phải được cơ quan có thẩm quyền (cấp huyện hoặc cấp tỉnh) đánh giá, 

phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thuỷ 
sản đạt loại A hoặc loại B. 

* Căn cứ pháp pháp lý của TTHC: 
- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/ 2010 của Quốc hội; 
- Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật An toàn thực phẩm; 
- Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư 
nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản; 

- Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT. 

- Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về việc sửa đổi bổ sung Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011; 

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính Quy định 
mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn thực phẩm; 

- Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế 
độ thu, nộp quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản. 
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Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm 
(Phụ lục II, Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                                                                  ………, ngày……tháng…….năm … 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP  
GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM  

 
 

Kính gửi:  (Tên cơ quan kiểm tra) 
 
 

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: ……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
2. Địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh: ………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
3. Điện thoại ……..………..Fax …..…………….Email……………....………… 
4. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập: ………………………... 
5. Mặt hàng sản xuất, kinh doanh: 
 Đề nghị …………..(tên cơ quan kiểm tra)……….. cấp/ cấp lại Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở.  
 Lý do cấp lại: ……………………………………………………………… 

 
    
           Đại diện cơ sở 
        (Ký tên, đóng dấu) 

Hồ sơ gửi kèm: 
- 
- 
- 
… 
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Mẫu Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều 
kiện an toàn thực phẩm 

(Phụ lục III, Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                                  ………, ngày……tháng…….năm … 
 

BẢN THUYẾT MINH 
Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm 

 
I- THÔNG TIN CHUNG 
1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh:  ……………………………………………… 
2. Địa chỉ: ………………………………………………………………………... 
3. Điện thoại:  ……………….. Fax:  ………….. Email: ……………………….. 
4. Loại hình sản xuất, kinh doanh  

DN nhà nước       DN 100% vốn nước ngoài       
DN liên doanh với nước ngoài       DN Cổ phần      
DN tư nhân       Khác   ……………………. 
      (ghi rõ loại hình) 

5. Năm bắt đầu hoạt động: ……………………………………………………..... 
6. Số đăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh: ……………………... 
7. Công suất thiết kế: …………………………………………………………….. 
8. Sản lượng sản xuất, kinh doanh (thống kê 3 năm trở lại đây): ……………….. 
9. Thị trường tiêu thụ chính: ……………………………………………………... 
 
II. MÔ TẢ VỀ SẢN PHẨM 

Nguyên liệu/ sản phẩm chính đưa 
vào sản xuất, kinh doanh 

TT Tên sản phẩm sản 
xuất, kinh doanh 

Tên nguyên liệu/ 
sản phẩm 

Nguồn gốc/  
xuất xứ 

Cách thức đóng gói  
và thông tin ghi trên 

bao bì 

     
     
     
     

III. TÓM TẮT HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
1. Nhà xưởng, trang thiết bị 
- Tổng diện tích các khu vực sản xuất, kinh doanh………..  m2 , trong đó: 
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+ Khu vực tiếp nhận nguyên liệu/ sản phẩm :  ……………   m2 

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh :   ….……………………   m2 

+ Khu vực đóng gói thành phẩm :   ……………………….   m2 

+ Khu vực / kho bảo quản thành phẩm:   ………………….  m2 

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh khác :   …….……………   m2 

- Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất, kinh doanh: 
 
2. Trang thiết bị chính: 

Tên thiết bị Số lượng Nước sản xuất Tổng công 
suất 

Năm bắt đầu 
 sử dụng 

     
     
     
     
3. Hệ thống phụ trợ 
- Nguồn nước đang sử dụng: 
 Nước máy công cộng      □                  Nước giếng khoan  □ 
 Hệ thống xử lý:       Có    □                      Không   □ 
 Phương pháp xử lý: …………………………………………… 
- Nguồn nước đá sử dụng (nếu có sử dụng): 
 Tự sản xuất □    Mua ngoài    □ 
 Phương pháp kiểm soát chất lượng nước đá: …………………………….. 
 
4. Hệ thống xử lý chất thải 
Cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý: 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
5. Người sản xuất, kinh doanh : 
- Tổng số: ………………. người, trong đó: 
 + Lao động trực tiếp: …………….người. 
 + Lao động gián tiếp: …………… người. 
- Kiểm tra sức khỏe người trực tiếp sản xuất, kinh doanh: 
- Tập huấn kiến thức về ATTP: 
 
6. Vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị…  
- Tần suất làm vệ sinh: 
- Nhân công làm vệ sinh: … người; trong đó …….. của cơ sở và ……… đi thuê ngoài. 
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7. Danh mục các loại hóa chất, phụ gia/chất bổ sung, chất tẩy rửa-khử trùng sử dụng: 
Tên hóa chất Thành phần 

chính 
Nước sản xuất Mục đích  

sử dụng 
Nồng độ 

     
     
     
     
 
8. Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng (HACCP, ISO,….) 
 
9. Phòng kiểm nghiệm 
 - Của cơ sở  □  Các chỉ tiêu PKN của cơ sở có thể phân tích: ……… 
…………………………………………………………………………………… 
- Thuê ngoài □  Tên những PKN gửi phân tích: ……………………… 
…………………………………………………………………………………… 
10. Những thông tin khác 
 

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật./.  
 
 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng dấu) 
\ 
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5. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất 
thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn 
hoặc trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hay có sự thay đổi, bổ 
sung thông tin trên giấy chứng nhận ATTP (thuộc cấp huyện quản lý) 

* Trình tự thực hiện:  
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính công 

cấp huyện. 
- Cán bộ bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính công cấp huyện chuyển phòng 

chuyên môn thụ lý hồ sơ 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn. 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính 

công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
1) Trường hợp Giấy chứng nhận ATTP hết hạn: trước 06 tháng tính đến ngày Giấy 

chứng nhận ATTP hết hạn, cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp lại, hồ sơ gồm: 
 + Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (theo mẫu). 
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có 

ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc quyết định thành lập. 
+ Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an 

toàn thực phẩm (theo mẫu). 
+ Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã 

được các cơ quan có chức năng quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy 
sản của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập huấn kiến thức về an toàn thực 
phẩm có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

+ Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được 
cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khoẻ; 

+ Giấy chứng nhận ATTP (đối với trường hợp cơ sở có sự thay đổi, bổ sung 
thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP). 

2) Trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, 
bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP, 
cơ sở phải có văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ATTP theo Phụ lục 2, Thông 
tư số 01/2013/TT-BNNPTNT gửi cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ATTP 
để được xem xét cấp lại. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết:  
- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (đối với trường hợp Giấy chứng 

nhận hết hạn); 
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- 05 ngày làm viêc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp Giấy 
chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy 
chứng nhận ATTP). 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận cấp lại. 
* Lệ phí: 
- Lệ phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thủy sản: 40.000đ theo 

quy định tại Thông tư 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính; 
- Lệ phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP nông lâm sản: 150.000đ 

theo quy định tại Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính; 
- Phí thẩm xét hồ sơ: 500.000đồng/1 lần/cơ sở quy định tại Thông tư 

149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (Phụ lục II, Thông 

tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT). 
- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an 

toàn thực phẩm (Phụ lục III, Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp pháp lý của TTHC: 
- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/ 2010 của Quốc hội; 
- Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật An toàn thực phẩm; 
- Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông 
nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản; 

- Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT. 

- Thông tư 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn về việc sửa đổi bổ sung Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011; 

- Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế 
độ thu, nộp quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản. 

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính Quy định 
mức thu, nôp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn thực phẩm. 
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Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm 
(Phụ lục II, Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                                                                        ………, ngày……tháng…….năm … 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP  
GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM  

 
 

Kính gửi:  (Tên cơ quan kiểm tra) 
 
 

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: ……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
2. Địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh: ………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
3. Điện thoại ……..………..Fax …..…………….Email……………....………… 
4. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập: ………………………... 
5. Mặt hàng sản xuất, kinh doanh: 
 Đề nghị …………..(tên cơ quan kiểm tra)……….. cấp/ cấp lại Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở.  
 Lý do cấp lại: ……………………………………………………………… 

 
                                                         Đại diện cơ sở 
        (Ký tên, đóng dấu) 

Hồ sơ gửi kèm: 
- 
- 
- 
… 
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Mẫu Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều 
kiện an toàn thực phẩm 

(Phụ lục III, Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                                  ………, ngày……tháng…….năm … 
 

BẢN THUYẾT MINH 
Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm 

 
I- THÔNG TIN CHUNG 
1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh:  ……………………………………………… 
2. Địa chỉ: ………………………………………………………………………... 
3. Điện thoại:  ……………….. Fax:  ………….. Email: ……………………….. 
4. Loại hình sản xuất, kinh doanh  

DN nhà nước       DN 100% vốn nước ngoài       
DN liên doanh với nước ngoài       DN Cổ phần      
DN tư nhân       Khác   ……………………. 
      (ghi rõ loại hình) 

5. Năm bắt đầu hoạt động: ……………………………………………………..... 
6. Số đăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh: ……………………... 
7. Công suất thiết kế: …………………………………………………………….. 
8. Sản lượng sản xuất, kinh doanh (thống kê 3 năm trở lại đây): ……………….. 
9. Thị trường tiêu thụ chính: ……………………………………………………... 
 
II. MÔ TẢ VỀ SẢN PHẨM 

Nguyên liệu/ sản phẩm chính đưa 
vào sản xuất, kinh doanh 

TT Tên sản phẩm sản 
xuất, kinh doanh 

Tên nguyên liệu/ 
sản phẩm 

Nguồn gốc/  
xuất xứ 

Cách thức đóng gói  
và thông tin ghi trên 

bao bì 

     
     
     
     

III. TÓM TẮT HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
1. Nhà xưởng, trang thiết bị 
- Tổng diện tích các khu vực sản xuất, kinh doanh………..  m2 , trong đó: 
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+ Khu vực tiếp nhận nguyên liệu/ sản phẩm :  ……………   m2 

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh :   ….……………………   m2 

+ Khu vực đóng gói thành phẩm :   ……………………….   m2 

+ Khu vực / kho bảo quản thành phẩm:   ………………….  m2 

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh khác :   …….……………   m2 

- Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất, kinh doanh: 
 
2. Trang thiết bị chính: 

Tên thiết bị Số lượng Nước sản xuất Tổng công 
suất 

Năm bắt đầu 
 sử dụng 

     
     
     
     
3. Hệ thống phụ trợ 
- Nguồn nước đang sử dụng: 
 Nước máy công cộng      □                  Nước giếng khoan  □ 
 Hệ thống xử lý:       Có    □                      Không   □ 
 Phương pháp xử lý: …………………………………………… 
- Nguồn nước đá sử dụng (nếu có sử dụng): 
 Tự sản xuất □    Mua ngoài    □ 
 Phương pháp kiểm soát chất lượng nước đá: …………………………….. 
 
4. Hệ thống xử lý chất thải 
Cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý: 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
5. Người sản xuất, kinh doanh : 
- Tổng số: ………………. người, trong đó: 
 + Lao động trực tiếp: …………….người. 
 + Lao động gián tiếp: …………… người. 
- Kiểm tra sức khỏe người trực tiếp sản xuất, kinh doanh: 
- Tập huấn kiến thức về ATTP: 
 
6. Vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị…  
- Tần suất làm vệ sinh: 
- Nhân công làm vệ sinh: … người; trong đó …….. của cơ sở và ……… đi thuê ngoài. 
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7. Danh mục các loại hóa chất, phụ gia/chất bổ sung, chất tẩy rửa-khử trùng sử dụng: 
Tên hóa chất Thành phần 

chính 
Nước sản xuất Mục đích  

sử dụng 
Nồng độ 

     
     
     
     
 
8. Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng (HACCP, ISO,….) 
 
9. Phòng kiểm nghiệm 
 - Của cơ sở  □  Các chỉ tiêu PKN của cơ sở có thể phân tích: ……… 
…………………………………………………………………………………… 
- Thuê ngoài □  Tên những PKN gửi phân tích: ……………………… 
…………………………………………………………………………………… 
10. Những thông tin khác 
 

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật./.  
 
 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng dấu) 
\ 
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6. Thủ tục Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm lĩnh vực 
nông, lâm, thủy sản 

* Trình tự thực hiện:  
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính công 

cấp huyện. 
- Cán bộ bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính công cấp huyện chuyển 

phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn. 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp, gửi theo đường bưu điện; fax, thư điện tử 

hoặc đăng ký trực tuyến (sau đó gửi bản chính) đến bộ phận một cửa/Trung tâm hành 
chính công cấp huyện. 

* Thành phần số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
+ Giấy đăng ký cấp Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại Phụ lục I ban hành 

kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT; 
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư: Bản sao 

công chứng hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu; 
+ Báo cáo hiện trạng (cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống bảo đảm ATTP) của 

Cơ sở theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT; 
+ Danh sách chủ Cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm đã được cơ sở y 

tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khỏe; 
+ Danh sách chủ Cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm đã được cơ quan 

chức năng quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản của ngành Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn cấp giấy xác nhận tập huấn kiến thức về ATTP. 

* Đối với các Cơ sở đăng ký cấp Giấy chứng nhận ATTP sau khi khắc phục sai lỗi 
của lần kiểm tra, thẩm định trước đó: hồ sơ bao gồm 01 Báo cáo kết quả khắc phục các 
sai lỗi theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  
* Thời hạn giải quyết:  
- Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của 

Cơ sở, Cơ quan kiểm tra, chứng nhận phải thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ, hướng dẫn 
Cơ sở bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định. 

- Nếu hồ sơ đăng ký hợp lệ, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Cơ quan 
kiểm tra, chứng nhận thông báo cho Cơ sở thời điểm dự kiến tiến hành thẩm định tại Cơ 
sở nhưng không muộn quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, Cá nhân. 
* Cơ quan thực hiện TTHC :  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Kinh tế/Phòng Nông 

nghiệp và PTNT thuộc UBND cấp huyện. 
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- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp và PTNT 

thuộc UBND cấp huyện. 
- Cơ quan phối hợp: Không 
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận kiến thức. 
* Phí, lệ phí: 150.000/01 giấy chứng nhận 

 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
 - Giấy đăng kí kiểm tra, thẩm định, chứng nhận điều kiện bảo đảm ATTP cơ sở 
sản xuất thủy sản (Phụ lục I, Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT 
ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); 
 - Báo cáo hiện trạng điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở, kinh 
doanh thủy sản (Phụ lục II, Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT 
ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); 
 - Báo cáo kết quả khắc phục sai lỗi (phụ lục III, Ban hành kèm theo Thông tư số 
48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT). 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật An toàn thực phẩm 2010; 

 - Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết 
thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm. 
 - Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và 
PTNT quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp 
và sản phẩm nông lâm thủy sản. 
 - Thông tư 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 2/8/2011 của Bộ nông nghiệp và 
PTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011; 
 - Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định 
về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn 
thực phẩm; 
 - Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9/4/2014 
của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công Thương về hướng dẫn việc phân 
công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 
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Phụ lục I 
GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH, CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆN 

BẢO ĐẢM ATTP CƠ SỞ XUẤT KHẨU THỦY SẢN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                                                                                        ............., ngày     tháng     năm 

 
GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH, CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆN BẢO 

ĐẢM ATTP CƠ SỞ XUẤT KHẨU THỦY SẢN (1) 
 

Kính gửi: …………………………………………… 
(Cơ quan kiểm tra)(2) 

Căn cứ các quy định trong Thông tư Quy định về chứng nhận an toàn thực phẩm 
thủy sản xuất khẩu số             /2013/TT-BNNPTNT ngày      /      /2013 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị chúng tôi: 

Tên Cơ sở(3): 
Tên giao dịch thương mại tiếng Anh, tên viết tắt (nếu có): 
Mã số của Cơ sở (nếu có): 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP (nếu có): 
Địa chỉ: 
Điện thoại:     Fax:   Email:  
Tên cơ sở (phân xưởng)(4) đề nghị kiểm tra: 
Địa chỉ: 
Điện thoại:    Fax:   Email:  
Sau khi nghiên cứu kỹ các Quy định trong Quy chuẩn  
………………………………. và đối chiếu với điều kiện thực tế của Cơ sở, đề 

nghị cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra, thẩm định và làm thủ tục để cơ sở chúng tôi 
được: 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP:                           
           - Xuất khẩu sản phẩm vào thị trường: ………………………………………….. 
   Chúng tôi xin gửi kèm sau đây hồ sơ đăng ký kiểm tra gồm: 

1. ………………………………………………………………………………… 
2. …………………………….………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

GIÁM ĐỐC (CHỦ) CƠ SỞ 
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(Ký tên, đóng dấu) 
 
 

(1): Sử dụng cho Cơ sở đăng ký kiểm tra, thẩm định để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 
(2): Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản và Cơ quan trực thuộc theo địa bàn quản lý. 
(3): Tên Cơ sở/doanh nghiệp được ghi trong giấy phép kinh doanh. 
(4): Ghi rõ tên Xí nghiệp hoặc Phân xưởng thuộc Cơ sở đăng ký kiểm tra 
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Phụ lục II 
BÁO CÁO HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM 

CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỦY SẢN 
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

I.  Thông tin chung 
1.  Tên cơ sở (phân xưởng) đề nghị kiểm tra:    
2.  Địa chỉ:     
3.  Điện thoại:    Fax:    Email:  
4. Mã số của Cơ sở (nếu có):   
5.  Thời điểm xây dựng: 
6. Năm bắt đầu hoạt động: 
7. Mô tả chung về sản phẩm : 
7.1. Nhóm sản phẩm sản xuất:   
7.2.  Sản phẩm tiêu thụ nội địa: 
7.3. Sản phẩm xuất khẩu vào các thị trường:  
II.  Tóm tắt đánh giá hiện trạng điều kiện sản xuất 
1.  Nhà xưởng 
1.1.  Tổng diện tích các khu vực sản xuất :       m2 , trong đó: 
1.1.1.  Khu vực tiếp nhận nguyên liệu:         m2. 
1.1.2.  Khu vực sơ chế:                        m2. 
1.1.3.  Khu vực chế biến (phân cỡ, xếp khuôn....):    m2. 
1.1.4.  Khu vực cấp đông:          m2. 
1.1.5.  Khu vực kho lạnh:          m2. 
1.1.6. Khu vực sản xuất khác (....):         m2. 
1.2.  Mô tả hiện trạng điều kiện cơ sở vật chất nhà xưởng và kết cấu: 
2.  Thiết bị 
2.1.  Các loại thiết bị chính: 

Tên thiết bị Số 
lượng 

Nước sản 
xuất 

Tổng 
công suất 

Năm bắt đầu sử 
dụng 

     
     
     

2.2.  Nhận xét chung về hiện trạng hoạt động của các thiết bị: 
3.  Hệ thống phụ trợ: 
3.1. Nguồn nước sử dụng cho khu vực sản xuất: 
3.1.1.  Nguồn nước đang sử dụng: 
Nước công cộng     q  Nước giếng khoan q, số lượng:      , độ sâu         m. 
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3.1.2.  Phương pháp bảo đảm chất lượng nước cung cấp cho khu vực sản xuất (kể cả 
khu sản xuất nước đá) 
-  Hệ thống lắng lọc:   Có q Không q  Phương pháp khác  q :  
- Hệ thống bể chứa:        Tổng dung tích dự trữ:          m3. 
- Hệ thống bể cao áp:     Dung tích bể cao áp   :          m3. 
- Hệ thống xử lý nước: Chlorine định lượng q.Đèn cực tím q.Khác q…... 
……………………………………………………………………………………. 
3.2. Nguồn nước đá: 
3.2.1. Tự sản xuất : Đá cây q tổng công suất :       tấn/ngày.   
              Đá vảy q tổng công suất         tấn/ngày 
3.2.2. Mua ngoài :   Đá cây q khối lượng :          tấn/ngày.  
              Đá vảy q khối lượng          tấn/ngày 
3.3.  Hệ thống xử lý chất thải 
3.3.1.  Nước thải: Mô tả tóm tắt hệ thống thoát, xử lý nước thải, cơ quan quản lý môi 
trường kiểm tra đánh giá …. 
3.3.2. Chất thải rắn: Cách thức bảo quản, vận chuyển, xử lý... 
3.4.  Nhà vệ sinh (dùng cho khu vực sản xuất) 
3.4.1. Số lượng: 
3.4.2.  Cấu trúc: 
3.5.  Công nhân: 
3.5.1. Tổng số công nhân sản xuất:  người, trong đó: 
-  Công nhân dài hạn:    người. 
-  Công nhân mùa vụ:   người. 
3.5.2.  Số lượng công nhân ở thời điểm cao nhất/ca sản xuất: người, trong đó: 
-  Khu vực tiếp nhận nguyên liệu: người 
-  Khu vực sơ chế:                    người 

-  Khu vực chế biến:                                 người 
-  Khu vực cấp đông, bao gói:  người 
-  Khu vực khác (....):              người 
3.5.3. Kiểm soát sức khỏe người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm: 
- Thời điểm kiểm tra sức khỏe gần nhất: tháng … năm…. 
- Số lượng người được kiểm tra: ………người. 
- Kết quả kiểm tra:  
+ Đủ sức khỏe để trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm:: …………...người. 
+ Không đủ sức khỏe để trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm:……..người 
- Tên cơ quan thực hiện kiểm tra sức khỏe:……………………………………… 
3.5.4. Đào tạo, tập huấn kiến thức về ATTP cho cơ sở: 
-  Thời điểm đào tạo, tập huấn:  
- Số người được đào tạo, tập huấn:  người 
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-  Tên đơn vị đào tạo, tập huấn: 
3.6.  Hệ thống ngăn chặn và tiêu diệt côn trùng, động vật gây hại 
3.6.1. Biện pháp ngăn chặn và tiêu diệt côn trùng: 
3.6.2. Biện pháp ngăn chặn và tiêu diệt động vật gây hại 
3.7.  Vệ sinh công nghiệp 
3.7.1.  Tần suất làm vệ sinh: 
3.7.2. Nhân công làm vệ sinh công nghiệp: người; 
3.7.3. Trong đó:  của Cơ sở     q              Đi thuê ngoài     q 
3.8. Danh mục hóa chất, phụ gia, chất tẩy rửa - khử trùng sử dụng tại Cơ sở: 
Tên hóa chất Thành phần 

chính 
Nước sản 

xuất 
Mục đích sử 

dụng 
Nồng độ  

     
     
 

4.  Hệ thống quản lý chất lượng: 
4.1. Chương trình quản lý chất lượng đang áp dụng tại Cơ sở: 
HACCP:  q                GMP:   q              SSOP:  q                     Khác: q 
4.2. Tổng số cán bộ quản lý chất lượng (QC):….….người, trong đó: 
4.2.1.  Số QC có trình độ Đại học: ……….người, Trung cấp: ……...người 
4.2.2.  Số cán bộ QC đã qua đào tạo về HACCP hoặc các chương trình quản lý chất 
lượng khác:…………người 
4.3. Phòng kiểm nghiệm: 
  q    Của Cơ sở: Các chỉ tiêu có thể phân tích: ……………. 
  …………………………………………………………………….. 
  q    Thuê ngoài 
5. Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất: (Sơ đồ đính kèm) 
6. Sơ đồ quy trình công nghệ của các sản phẩm đăng ký kiểm tra: (Sơ đồ đính 
kèm) 
7. Bảng tổng hợp kế hoạch HACCP cho nhóm sản phẩm tương tự đăng ký kiểm 
tra: (Bảng biểu đính kèm) 
 
                             GIÁM ĐỐC (CHỦ) CƠ SỞ  
                                  (Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục III  
BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẮC PHỤC SAI LỖI  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 
2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 
TÊN CƠ SỞ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số:          /  

 

Kính gửi:…………………………………………….. 
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẮC PHỤC SAI LỖI  
I. Thông tin chung: 
1. Tên Cơ sở: 
2. Mã số của Cơ sở (nếu có): 
3. Địa chỉ Cơ sở: 
4. Số điện thoại:    Fax:   Email:  
II. Tóm tắt kết quả khắc phục sai lỗi 
 
TT Sai lỗi theo kết luận kiểm 

tra ……. ngày………. 
của ………….. 

Biện pháp 
khắc phục  

Thời điểm 
khắc phục 

Kết quả 

     
     
     
     
     
 
Đề nghị Cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra và làm thủ tục để Cơ sở chúng tôi 
được: 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP:               
          - Xuất khẩu sản phẩm vào thị trường: ………………………………….. 
                                                                     ……, ngày….. tháng…..năm…… 
                        GIÁM ĐỐC (CHỦ) CƠ SỞ     
                              (Ký tên và đóng dấu) 
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XII. LĨNH VỰC THỦY SẢN 
1. Thủ tục Cấp đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản đối với tàu cá 

dưới 20CV 
* Trình tự thực hiện:  
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính 

công cấp huyện. 
- Cán bộ bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính công cấp huyện chuyển 

phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn. 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành 

chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Đơn xin cấp đổi, cấp lại Giấy phép (trong trường hợp mất Giấy phép) 

theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 của Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 
20/3/2006 của Bộ Thủy sản, kèm theo Giấy phép cũ (trừ trường hợp mất Giấy phép);  

+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá;  
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: Không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế  
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép                                   
* Lệ phí:  
- Trường hợp cấp lại: 20.000 đồng. 
- Trường hợp cấp đổi: 40.000 đồng. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp đổi giấy phép khai thác thuỷ 

sản (Phụ lục 9, Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ 
Thuỷ sản). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Trường hợp đề nghị cấp lại: Giấy phép bị mất hoặc giấy phép bị rách nát 

hư hỏng. 
- Trường hợp cấp đổi giấy phép khai thác thủy sản: các trường hợp sau đây 

được cấp đổi giấy phép: 
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+ Có sự thay đổi về tàu cá, ngư cụ, khu vực, thời gian hoạt động; 
+ Giấy phép đã được gia hạn 3 lần. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003; 
- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 4/5/2005 của Chính phủ về điều kiện 

kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản. 
- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thuỷ sản hướng 

dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về 
điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản. 

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính Quy 
định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo 
vệ nguồn lợi thủy sản. 

- Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về 
điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản; 

- Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp & 
PTNT về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 02/2006/TT-BTS ngày 
20/3/2006 của Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP 
ngày 4/5/2005 của Chính phủ: Về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành 
nghề thuỷ sản; 

- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 
tháng 12 năm 2010 của Chính phủ; 

 - Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ 
về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản. 

- Quyết định 1339/QĐ-UBND ngày 12/5/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Quảng Ninh về việc phân cấp thực hiện việc cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản 
cho UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
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Mẫu Đơn xin cấp đổi giấy phép khai thác thuỷ sản 
(Phụ lục 10, Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006  

của Bộ Thuỷ sản) 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
…….., ngày ……. tháng ……… năm ……… 

 
ĐƠN XIN CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN 

 
Kính gửi : ………………………………………… 

 
 Tên chủ tàu : ………………………… Điện thoại : ……………………… 
 Nơi thường trú : …………………………………………………………… 
 Số chứng minh nhân dân : ………………………………………………… 
 Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có) ..................., ngày cấp ................., nơi 
cấp ……………………………………………………………………………….. 
 Giấy phép khai thác thuỷ sản đã được cấp mang số : …………., được cấp 
ngày ……….. tháng ……. năm …….; hết thời hạn sử dụng vào ngày …. 
tháng… năm ….. 
 Giấy phép nêu trên đã bị (nêu rõ lý do đề nghị đổi hoặc cấp lại) : ……… 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
  
 Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ 
sản đổi/cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản để tàu của tôi tiếp tục được phép 
hoạt động khai thác thuỷ sản. 
 
 Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung được ghi 
trong giấy phép được đổi/cấp lại và chấp hành đúng các quy định của pháp luật. 

                                                         
                                                 Người làm đơn (chủ tàu) 
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2. Thủ tục Gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản đối với tàu cá dưới 
20CV 

* Trình tự thực hiện:  
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính 

công cấp huyện. 
- Cán bộ Trung tâm hành chính công chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn. 
- Trả kết quả cho người dân, tổ chức. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành 
chính công cấp huyện. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Đơn xin gia hạn giấy phép (Phụ lục 09, Thông tư số 02/2006/TT-BTS 

ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản). 
+ Giấy phép đã được cấp (bản sao). 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: Không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép                                   
* Lệ phí: 20.000 đồng. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thuỷ 

sản (Phụ lục 09, Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của 
Bộ Thuỷ sản). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Giấy phép khai thác thuỷ sản đã 
hết hạn. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003; 
- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 4/5/2005 của Chính phủ về điều kiện 

kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản. 
- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thuỷ sản hướng 

dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về 
điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản. 
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- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính Quy 
định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo 
vệ nguồn lợi thủy sản. 

- Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về 
điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản; 

- Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp & 
PTNT về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 02/2006/TT-BTS ngày 
20/3/2006 của Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP 
ngày 4/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành 
nghề thuỷ sản; 
 - Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 
tháng 12 năm 2010 của Chính phủ; 

 - Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ 
về Đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản. 

- Quyết định 1339/QĐ-UBND ngày 12/5/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Quảng Ninh về việc phân cấp thực hiện việc cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản 
cho UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 



 573 

Mẫu Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản 
(Phụ lục 09 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 

năm 2006 của Bộ Thuỷ sản) 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phục 

 
……, ngày ….. tháng …. năm ….. 

 
ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN 

 
Kính gửi : ……………………………………………….. 

 
 Tên chủ tàu : ………………………… Điện thoại : ……………………… 
 Nơi thường trú : …………………………………………………………. 
 Số chứng minh nhân dân : ………………………………………………. 
 Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có) ................., ngày cấp 
............................, nơi cấp ……………………………………………………….. 
 Giấy phép khai thác thuỷ sản đã được cấp mang số: ………., được cấp 
ngày ……… tháng ….. năm ……..; hết thời hạn sử dụng vào ngày …….. tháng 
.....  năm ……… 
 
 Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ 
sản gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản lần thứ …….  để tàu của tôi tiếp tục 
được phép hoạt động khai thác thuỷ sản. 
 
 Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung được 
ghi trong giấy phép được gia hạn và chấp hành đúng các quy định của pháp luật. 
 

                                                                           Đại diện chủ tàu 
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3. Thủ tục Đăng ký danh sách thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền 
viên tàu cá cho tàu dưới 20 CV 

* Trình tự thực hiện:  
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính 

công cấp huyện. 
- Cán bộ Trung tâm hành chính công chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn. 
- Trả kết quả cho người dân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành 

chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Tờ khai đăng ký Danh sách thuyền viên tàu cá kèm theo danh sách 

thuyền viên tàu cá (theo mẫu); 
+ Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với các chức danh quy định 

trên tàu cá hoặc Chứng minh thư nhân dân (bản sao). 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã 
* Kết quả thực hiện TTHC: Sổ danh bạ thuyền viên.                                   
* Lệ phí: 40.000 đồng 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký Danh sách thuyền viên tàu 

cá (Phụ lục số 9 ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 
6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003; 
- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ NN&PTNT 

về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.  

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính Quy 
định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo 
vệ nguồn lợi thủy sản. 
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- Quyết số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản 
về việc ban hành quy chế Đăng ký tàu cá và Thuyền viên; 

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo 
an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản; 

- Thông tư 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ trưởng Bộ thủy sản về 
việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005. 

 
 

Mẫu Tờ khai Đăng ký Danh sách thuyền viên tàu cá 
(Phụ lục 9, Thông tư số 24 /2011/TT-BNNPTNT  

ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
                                

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
…....ngày……..tháng……..năm……… 

TỜ KHAI 
ĐĂNG KÝ DANH SÁCH THUYỀN VIÊN TÀU CÁ 

 
Kính gửi:……………………………………………… 

 
Tên tôi là:……………………………….Nam, nữ……………………………… 
Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………… 
Nguyên quán:…………………………………………………………………… 
Thường trú tại:…………………………………………………………………... 
Là chủ tàu:....................................................................Số đăng ký....................... 
Chứng minh nhân dân số:……………...cấp tại……………………………… 
Nghề nghiệp:…………………………………………………………………… 
Trình độ văn hoá:……………………………………………………………… 
Trình độ chuyên môn:…………………………………………………………… 
Chứng chỉ chuyên môn số:…………….ngày cấp……………………………… 
Cơ quan cấp:…………………………………………………………………… 

Tôi làm tờ khai này kính trình cơ quan đăng ký tàu cá cấp danh sách 
thuyền viên tàu cá. 

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của Nhà nước ban hành. 
                   Người khai  
        (Ký, ghi rõ họ tên) 
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4. Thủ tục Đăng ký tàu cá trong trường hợp chuyển nhượng quyền sở 
hữu đối với tàu cá dưới 20CV 

* Trình tự thực hiện:  
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính 

công cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn. 
- Trả kết quả cho người dân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành 

chính công cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Tờ khai đăng kí tàu cá (theo mẫu); 
+ Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của tàu: 
1) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu theo quy định hiện hành của 

Nhà nước (bản chính);  
2) Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (bản chính) kèm theo hồ sơ đăng ký 

gốc của tàu (bản chính). 
+ Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu, bản chính);  
+ Ảnh tàu cỡ 9 x 12 (ảnh màu, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu).  
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 
*  Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế. 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã 
* Kết quả thực hiện THC: Giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá                                   
* Lệ phí: 40.000 đồng/lần. 
- Phí kiểm tra an toàn tàu cá (đối với tàu cá không thuộc diện đăng kiểm): 

50.000đồng/lần/tàu/năm. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá (Phụ lục số 4 ban 

hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003; 
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- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ NN&PTNT 
về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.  

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính Quy 
định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo 
vệ nguồn lợi thủy sản. 

- Quyết số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ thủy sản 
nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chế Đăng ký tàu cá và 
Thuyền viên; 

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo 
an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản; 

- Thông tư 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ trưởng Bộ thủy sản về 
việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005. 
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Mẫu Tờ khai đăng ký tàu cá  
(Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT  

ngày 06/04/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc 

                                                                   
................, ngày....... tháng...... năm........ 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ 
Kính gửi: .......................................................................................... 

 
Họ tên người đứng khai:......................................................................................... 
Thường trú tại: ....................................................................................................... 
Chứng minh nhân dân số:........................................................................................ 
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau: 
 
1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau: 
Tên tàu: ..................................................; Công dụng............................................. 
Năm, nơi đóng: ....................................................................................................... 
Cảng (Bến đậu) đăng ký: ........................................................................................ 
Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m: ............................ ; Chiều chìm d,m:.......... 
Vật liệu vỏ: ........................................... ; Tổng dung tích: ..................................... 
Sức chở tối đa, tấn: ................................Số thuyền viên,người.............................. 
Nghề chính: ..............................................Nghề kiêm:............................................ 
Vùng hoạt động:...................................................................................................... 
Máy chính: 

 
TT 

 

 
Ký hiệu máy 

 
Số máy 

Công suất 
định mức, 
sức ngựa 

Vòng quay 
định mức, 

v/ph 

 
Ghi chú 

No 1      
No 2      
No 3      
2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần cùa từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở 
hữu nhiều chủ): 
TT Họ và tên Địa chỉ Chứng minh nhân 

dân 
Gía trị cổ 

phần 
01     
02     
03     

Tôi xin cam đoan  sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành 
đúng các quy định của pháp luật Nhà nước. 

                                                        ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU 
                                                     (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu) 
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XIII- LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ 
1. Thủ tục Tiếp công dân 
* Trình tự thực hiện: 
- Đối với cá nhân, tổ chức 
+ Xuất trình giấy tờ tuỳ thân 
+ Trình bày nội dung kiến nghị, khiếu nại, tố cáo 
+ Cung cấp hồ sơ tài liệu có liên quan và ký xác nhận nội dung đã phản ánh 
- Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện 
+ Nhận đơn của tổ chức, cá nhân 
+ Hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 
+ Cung cấp cho tổ chức, cá nhân phiếu hướng dẫn. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nuớc 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Giấy tờ tuỳ thân của công dân, của người đại diện tổ chức 
+ Đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo sự việc của công 

dân, của tổ chức có ký xác nhận của công dân, của người đại diện tổ chức. 
+ Tài liệu, hồ sơ có liên quan. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân và tổ chức 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.  
- Cơ quan phối hợp: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Phiếu hướng dẫn giải quyết. 
* Lệ phí: không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn khiếu nại, Mẫu số 32 (Ban hành kèm 

theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ). 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Thanh tra 2010; 
- Luật Khiếu nại 2011; Luật Tố cáo 2011;  
- Luật tiếp công dân 2013; 
- Nghị định 86/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh tra; 
- Nghị định 75/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khiếu nại; 
- Nghị định 76/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tố cáo; 



 580 

- Nghi định 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật tiếp công dân; 
- Quyết định  1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra về việc 

ban hành Mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 
 
 

Mẫu số 32 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 
tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                               ......., ngày....tháng .....năm... 
 
 

ĐƠN KHIẾU NẠI 
 

Kính gửi:................................................(1) 
Họ và tên:........................................................(2); Mã số hồ sơ .......................(3) 
Địa chỉ :................................................................................................................... 
Khiếu nại.............................................................................................................(4) 
Nội dung khiếu nại..............................................................................................(5) 
................................................................................................................................. 
(Tài liệu, chứng cứ kèm theo - nếu có) 
                                                                                            Người khiếu nại 

                                                                      (ký và ghi rõ họ tên) 

 

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. 
(2) Họ tên của người khiếu nại, 
- Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức 
mà mình đại diện.  
- Nếu là người được uỷ quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân nào. 
(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi. 
(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai? 
(5) Nội dung khiếu nại 
- Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến  khiếu nại; 
- Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có); 
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2. Thủ tục Xử lý đơn 
* Trình tự thực hiện: 
- Đối với cá nhân, tổ chức 
+ Viết thành đơn, nộp đơn (ghi nội dung kiến nghị, khiếu nại, tố cáo cáo 

xác nhận của công dân) 
+ Nhận phiếu hướng dẫn, thông báo thụ lý giải quyết hoặc nhận phiếu trả 

lại đơn, thông báo không thụ lý giải quyết. 
- Đối với cơ quan Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện 
+ Tiếp nhận đơn 
+ Kiểm tra nội dung đơn, tài liệu hồ sơ có liên quan 
+ Xử lý đơn theo thẩm quyền 
+ Cung cấp phiếu hướng dẫn 
+ Cung cấp thông báo thụ lý giải quyết nếu đơn thuộc thẩm quyền giải 

quyết của cấp huyện 
+ Cung cấp thông báo không thụ lý giải quyết nếu đơn không thuộc thẩm 

quyền giải. 
* Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nuớc  
- Thông qua hệ thống bưu chính. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Đơn kiến nghị phản ánh, khiếu nại tố cáo 
+ Hồ sơ, tài liệu có liên quan đến khiếu nại, tố cáo 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân và tổ chức 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.  
- Cơ quan phối hợp: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Thông báo về việc thụ lý giải quyết đơn 

hoặc thông báo về việc không thụ lý giải quyết đơn. 
* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn khiếu nại (mẫu số 32 ban hành kèm theo 

Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ). 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Thanh tra 2010; 
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- Luật Khiếu nại 2011; Luật Tố cáo 2011; 
- Luật Tiếp Công dân 2013; 
- Nghị định 86/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh tra; 
- Nghị định 75/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khiếu nại; 
- Nghị định 76/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tố cáo; 
- Nghị định 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tiếp công dân; 
- Quyết định  1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra về việc 

ban hành Mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
 
 

Mẫu số 32 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 
tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                               ......., ngày....tháng .....năm... 
 
 

ĐƠN KHIẾU NẠI 
 

Kính gửi:................................................(1) 
Họ và tên:........................................................(2); Mã số hồ sơ .......................(3) 
Địa chỉ :................................................................................................................... 
Khiếu nại.............................................................................................................(4) 
Nội dung khiếu nại..............................................................................................(5) 
................................................................................................................................. 
(Tài liệu, chứng cứ kèm theo - nếu có) 
                                                                                            Người khiếu nại 

                                                                      (ký và ghi rõ họ tên) 

 

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. 
(2) Họ tên của người khiếu nại, 
 - Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức 
mà mình đại diện.  
- Nếu là người được uỷ quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân nào. 
(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi. 
(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai? 
(5) Nội dung khiếu nại 
 - Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến  khiếu nại; 
 - Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có); 
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3. Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu 
* Trình tự thực hiện: 
- Đối với cá nhân, tổ chức 
+ Viết đơn khiếu nại lần đầu 
+ Cung cấp tài liệu, hồ sơ có liên quan 
+ Quyết định hành chính mà người khiếu nại cho rằng quyết định đó trái 

pháp luật, xâm phạm đến quyền lợi của người khiếu nại. 
+ Cung cấp các giấy tờ tuỳ thân trong trường hợp thông qua người đại 

diện hợp pháp. 
+ Nhận kết quả giải quyết của UBND huyện. 
- Đối với cơ quan Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện 
+ Cung cấp phiếu trả lại đơn, phiếu hướng dẫn nếu khiếu nại đó không 

thuộc thẩm quyền thụ lý. 
+ Đối với khiếu nại đủ điều kiện và thuộc thẩm quyền. Cơ quan ban hành 

văn bản thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu. 
+ Cung cấp các loại văn bản để mời, triệu tập các tổ chức, cá nhân có liên 

quan để làm việc, gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại. 
+ Trả kết quả giải quyết của UBND huyện. 
* Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nuớc  
- Thông qua hệ thống bưu chính. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Đơn khiếu nại. 
+ Hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung khiếu nại. 
+ Bản sao các quyết định hành chính mà người khiếu nại cho rằng quyết định 

đó trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 
+ Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày kể từ ngày thụ 

lý giải quyết; vụ việc phức tạp có thể kéo dài không quá 45 ngày.  
+ Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết không quá 

45 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết; Đối với vụ việc phức tạp không quá 60 
ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết. 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân và tổ chức 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Thủ trưởng cơ quan chuyên cấp huyện. 
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện  
- Cơ quan phối hợp: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. 
* Lệ phí: Không  
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn khiếu nại (Mẫu số 32, Ban hành kèm 

theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ). 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Thanh tra 2010; 
- Luật Khiếu nại 2011;  
- Nghị định 86/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh tra; 
- Nghị định 75/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khiếu nại; 
- Thông tư 07/2013/TT-TTCP quy trình giải quyết khiếu nại hành chính. 
- Quyết định  1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra về việc 

ban hành Mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 
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Mẫu số 32 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 
tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                               ......., ngày....tháng .....năm... 
 
 

ĐƠN KHIẾU NẠI 
 

Kính gửi:................................................(1) 
Họ và tên:........................................................(2); Mã số hồ sơ .......................(3) 
Địa chỉ :................................................................................................................... 
Khiếu nại.............................................................................................................(4) 
Nội dung khiếu nại..............................................................................................(5) 
................................................................................................................................. 
(Tài liệu, chứng cứ kèm theo - nếu có) 
                                                                                            Người khiếu nại 

                                                                      (ký và ghi rõ họ tên) 

 

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. 
(2) Họ tên của người khiếu nại, 
- Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức 
mà mình đại diện.  
- Nếu là người được uỷ quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân nào. 
(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi. 
(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai? 
(5) Nội dung khiếu nại 
- Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến  khiếu nại; 
- Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có); 
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4. Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần 2 
* Trình tự thực hiện: 
- Đối với cá nhân, tổ chức 
+ Viết thành đơn khiếu nại  
+ Cung cấp tài liệu, hồ sơ có liên quan 
+ Quyết định hành chính mà người khiếu nại cho rằng quyết định đó trái 

pháp luật, xâm phạm đến quyền lợi của người khiếu nại. 
+ Bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. 
+ Cung cấp các giấy tờ tuỳ thân trong trường hợp thông qua người đại 

diện hợp pháp. 
+ Nhận kết quả giải quyết của UBND huyện. 
- Đối với cơ quan Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện  
+ Cung cấp phiếu trả lại đơn, phiếu hướng dẫn nếu khiếu nại đó không 

thuộc thẩm quyền thụ lý. 
+ Đối với khiếu nại đủ điều kiện và thuộc thẩm quyền. Cơ quan ban hành 

văn bản thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2. 
+ Cung cấp các loại văn bản để mời, triệu tập các tổ chức, cá nhân có liên 

quan để làm việc, gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại. 
+ Trả kết quả giải quyết của UBND huyện. 
* Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nuớc  
- Thông qua hệ thống bưu chính. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Đơn khiếu nại lần 2 
+ Hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung khiếu nại . 
+ Bản sao các quyết định hành chính mà người khiếu nại cho rằng quyết định 

đó trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại. 
+ Bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. 
+ Các giấy tờ tuỳ thân nếu người khiếu nại thông qua người đại diện hợp pháp.  
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 
- Thời hạn giải quyết khiếu nại lần 2 không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý 

giải quyết; Vụ việc phức tạp có thể kéo dài không quá 60 ngày.  
- Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết không quá 60 

ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải 
quết khiếu nại ckéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải 
quyết. 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân và tổ chức 
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* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp huyện 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.  
- Cơ quan phối hợp: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 
* Lệ phí: không  
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn khiếu nại (Mẫu số 32 ban hành kèm theo 

Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ). 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Thanh tra 2010; 
- Luật Khiếu nại 2011;  
- Nghị định 86/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh tra; 
- Nghị định 75/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khiếu nại; 
- Thông tư 07/2013/TT-TTCP qui trình GQKN hành chính. 
- Quyết định  1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra về việc 

ban hành Mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 
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Mẫu số 32 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP 
 ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                               ......., ngày....tháng .....năm... 
 
 

ĐƠN KHIẾU NẠI 
 

Kính gửi:................................................(1) 
Họ và tên:........................................................(2); Mã số hồ sơ .......................(3) 
Địa chỉ :................................................................................................................... 
Khiếu nại.............................................................................................................(4) 
Nội dung khiếu nại..............................................................................................(5) 
................................................................................................................................. 
(Tài liệu, chứng cứ kèm theo - nếu có) 
                                                                                            Người khiếu nại 

                                                                      (ký và ghi rõ họ tên) 

 

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. 
(2) Họ tên của người khiếu nại, 
- Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức 
mà mình đại diện.  
- Nếu là người được uỷ quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân nào. 
(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi. 
(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai? 
(5) Nội dung khiếu nại 
 - Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến  khiếu nại; 
 - Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có); 
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5. Thủ tục Giải quyết tố cáo 
* Trình tự thực hiện: 
- Đối với cá nhân, tổ chức 
+ Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo có xác nhận của công dân. 
+ Cung cấp tài liệu, bằng chứng. 
+ Nhận kết quả giải quyết của UBND huyện 
- Đối với cơ quan Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện: 
+ Cung cấp phiếu trả lại đơn, phiếu hướng dẫn nếu việc tố cáo đó không 

thuộc thẩm quyền thụ lý. 
+ Không xem xét, giải quyết những tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa 

chỉ, không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký hoặc những tố cáo đã được 
cấp có thẩm quyền giải quyết nay tố cáo lại mà không có bằng chứng mới. 

+ Đối với đơn tố cáo đủ điều kiện và thuộc thẩm quyền. Cơ quan ban 
hành văn bản thông báo thụ lý giải quyết tố cáo. 

+ Cung cấp các loại văn bản để mời, triệu tập các tổ chức, cá nhân có liên 
quan để làm việc, gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người tố cáo.  

+ Trả kết quả giải quyết của UBND huyện. 
* Cách thức thực hiện: 
- Nộp đơn tố cáo, hồ sơ tố cáo trực tiếp tại trụ sở tiếp dân của UBND 

huyện hoặc cơ quan thanh tra huyện. 
- Gửi qua đường bưu chính. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Đơn tố cáo   
+ Các tài liệu có liên quan  
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 
Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý giải 

quyết. Vụ việc phức tạp có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 90 ngày kể từ 
ngày thụ lý để giải quyết. 

Trong trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể 
gia hạn thời hạn giải quyết  một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc 
phức tạp không quá 60 ngày. 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân và tổ chức 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp huyện 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Thủ trưởng cơ quan chuyên môn cấp huyện. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện 
- Cơ quan phối hợp: Không 
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* Kết quả thực hiện TTHC: 
- Quyết định xử lý kỷ luật hoặc quyết định xử lý vi phạm hành chính. 
- Báo cáo kết luận giải quyết tố cáo. 
* Lệ phí: không  
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn tố cáo (Mẫu số 46, Ban hành kèm theo 

Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ). 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý thực hiện TTHC: 
- Luật Thanh tra 2010; 
- Luật Tố cáo 2011;  
- Nghị định 86/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh tra; 
- Nghị định 76/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tố cáo; 
- Thông tư 06/2013/TT-TTCP qui trình giải quyết tố cáo; 
- Quyết định  1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra về việc 

ban hành Mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
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Mẫu số 46 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 
tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          

……..., ngày..….tháng....….năm ......… 
 

ĐƠN TỐ CÁO 
Kính gửi: .......................................................(1) 

Tên tôi là:................................................................................................................. 
Địa chỉ:.................................................................................................................... 
Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:.......................................... 
............................................................................................................................(2) 
Nay tôi đề nghị:..................................................................................................(3) 
................................................................................................................................. 

Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách 
nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai. 

 
Người tố cáo  

        (Ký, ghi rõ họ tên) 
 
(1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo.  
(2) Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo.  
(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo  xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi 
phạm theo quy định của pháp luật. 
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XIV- LĨNH VỰC Y TẾ 
1. Thủ tục Cấp, cấp lại và cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm 
quyền quản lý ngành Y tế 

* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận 

một cửa / Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
(1) Trường hợp Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK ATTP 
a, Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

(theo Mẫu 1). 
b, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh 

thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở). 
c, Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều 

kiện an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở), bao gồm: 
- Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng của cơ sở và khu vực xung quanh; 
- Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm hoặc quy trình bảo quản, phân phối 

sản phẩm và bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở. 
d, Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người 

trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm: 
- Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấy xác nhận (có xác nhận của 

cơ sở); 
- Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh sách đã được tập huấn (có 

xác nhận của cơ sở). 
e, Giấy xác nhận đủ sức khoẻ chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm; phiếu báo kết quả cấy phân âm tính mầm bệnh gây bệnh 
đường ruột (tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn) của người trực tiếp sản xuất thực 
phẩm đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố 
của Bộ Y tế: 

- Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấy xác nhận (Có xác nhận 
của cơ sở); 

- Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh sách kết quả khám sức khoẻ, 
xét nghiệm phân của chủ cơ sở và của người tham gia trực tiếp sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm (Có xác nhận của cơ sở). 
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(2) Trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK ATTP 
a, Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận (theo Mẫu 2). 
b, Biên bản thẩm định gần nhất (Bản sao có có xác nhận của cơ sở);  
c, Giấy chứng nhận (Bản gốc); 
d, Văn bản hợp pháp thể hiện sự thay đổi trên (Bản sao công chứng); 
e, Giấy xác nhận đủ sức khoẻ, giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực 

phẩm của chủ cơ sở mới đối với trường hợp thay đổi tên chủ cơ sở (Bản sao có 
xác nhận của cơ sở). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 
(1) Trường hợp cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK ATTP 
- Trong thời gian 5 ngày làm việc, Phòng Y tế  kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ 

chưa hợp lệ, Phòng Y tế có văn bản cho cơ sở bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ.  
- Đối với hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 10 ngày làm việc Phòng Y tế sẽ có 

Quyết định thành lập đoàn thẩm định và tổ chức thẩm định tại cơ sở. Đối với cơ 
sở đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm. 

(2) Trường hợp Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK ATTP 
Trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ Phòng Y 

tế có trách nhiệm cấp đổi Giấy chứng nhận cho cơ sở; trường hợp không cấp sẽ 
thông báo bằng văn bản cho cơ sở lý do không cấp đổi Giấy chứng nhận. 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Các tố chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống 
* Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Y tế - Uỷ ban nhân dân cấp huyện 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm. 
* Lệ phí: 
a, Phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP:  
+ Cấp lần đầu 150.000đ/1lần cấp 
+ Cấp lại (gia hạn) 150.000đ/1lần cấp  
b, Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh thực phẩm, 

dịch vụ ăn uống đủ điều kiện ATTP: 500.000đ/lần/cơ sở 
c, Phí thẩm định cơ sở:  
- Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: 1 lần/cơ sở 
+ Cơ sở chế biến xuất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn dưới 200 

xuất ăn, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố có vị trí cố định : 500.000 
+ Cơ sở chế biến xuất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn từ 200 

xuất ăn đến 500 xuất ăn : 600.000 
+ Cơ sở chế biến xuất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn từ 500 

xuất ăn trở lên: 700.000 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
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- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm  
(Mẫu 1 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BYT). 

- Đơn xin cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
(Mẫu 4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BYT). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH 12.  
- Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ Y tế Quy định về 

điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm; 

- Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 5/12/2012 của Bộ Y tế Quy định điều 
kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh 
thức ăn đường phố; 

- Quyết định số 21/2007/QĐ-BYT ngày 12/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
ban hành “quy định về điều kiện sức khỏe đối với người tiếp xúc trực tiếp trong 
quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay”.  

- Thông tư số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của 
Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương. 

- Quyết định số 43/2005/QĐ-BYT ngày 20/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
về việc ban hành quy định yêu cầu kiến thực về vệ sinh an toàn thực phẩm đối 
với người trực tiếp sản xuất , kinh doanh thực phẩm. 

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính về quy 
định mức thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí ATTP. 
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Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm  
(mẫu số 01, ban hành kèm theo Thông tư 26/2012/TT-BYT  

ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế) 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

…………, ngày........ tháng........ năm 20…. 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
(Dùng cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm) 

(Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo mùa vụ phải ghi rõ thời 
gian hoạt động) 

Kính gửi:................................................................................................. 
 
Họ và tên chủ cơ sở: ................................................................................. 
Tên cơ sở: .............................................................................................… 

Địa chỉ trụ sở (theo đăng ký kinh doanh): .............................................. 
Điện thoại:..................................Fax:.................................................... 
Địa chỉ cấp Giấy chứng nhận sản xuất/kinh doanh  (1):………………… 
........................................................................................................................... 
Doanh thu dự kiến (triệu đồng/tháng): .................................................. 
Số lượng công nhân viên:......................(trực tiếp:...........; gián tiếp:...............) 
Đề nghị được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 
sản xuất /kinh doanh :..................................................................................... 
…..………………………………………………………….................................. 
Chúng tôi cam kết thực hiện các quy định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở 
trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm của mình và chịu hoàn toàn 
trách nhiệm về những vi phạm theo quy định của pháp luật. 
 

 CHỦ CƠ SỞ 
(ký tên & ghi rõ họ tên) 

(1) Nếu trùng với địa chỉ đăng ký kinh doanh thì ghi “tại trụ sở” 
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Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận 
(Mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BYT 

ngày 30 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 
 

ĐƠN XIN ĐỔI CẤP  
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

 
Kính gửi :  

(Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm) 
 

Cơ sở.............................đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
an toàn thực phẩm số......................., ngày.... tháng...... năm...........của................ 

....................................................................................................................... 
Hồ sơ xin đổi/cấp lại Giấy chứng nhận bao gồm : 
1. Đơn xin đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 
2..................................................................................................................... 
3..................................................................................................................... 
4..................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

 Chúng tôi cam kết thực hiện các quy định điều kiện an toàn thực phẩm tại 
cơ sở trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm của mình và chịu hoàn 
toàn trách nhiệm về những vi phạm theo quy định của pháp luật. 
  

 CHỦ CƠ SỞ 
(Ký tên, đóng dấu) 
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2. Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với 
tổ chức 

* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận 

một cửa / Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về ATTP (theo mẫu số 01a tại phụ lục 4 

Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT); 
+ Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về ATTP (theo 

mẫu số 01b tại phụ lục Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT); 
+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có xác nhận của tổ chức); 
+ Biên lai thu phí về phí và lệ phí cấp giấy xác nhận. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời gian 10 ngày làm việc, Phòng Y tế lập kế hoạch để xác nhận 
kiến thức về ATTP và gửi thông báo thời gian xác nhận kiến thức về ATTP cho 
tổ chức.  

- Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày tham gia đánh giá kiến thức về an toàn 
thực phẩm bằng bộ câu hỏi, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận kiến thức 
về ATTP cho tổ chức đạt > 80%  số câu trả lời đúng trở lên ở mỗi phần câu hỏi 
kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức trực tiếp sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm 

* Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Y tế - Uỷ ban nhân dân cấp huyện 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực 

phẩm đối với tổ chức. 
* Lệ phí: Theo Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 (đang 

chờ sửa đổi, bổ sung). 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm (theo mẫu phụ 

lục 4 - mẫu 01a Thông tư số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT); 
- Bản danh sách các đối tượng xin xác nhận kiến thức về an toàn thực 

phẩm (theo mẫu phụ lục 4 - mẫu 01b Thông tư số 13/2014/TTLT-BYT-
BNNPTNT-BCT). 
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* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
- Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về ATTP được cấp cho những người 

trả lời đúng 80 số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi 
kiến thức chuyên ngành. 

- Nội dung kiến thức về ATTP bao gồm kiến thức chung và kiến thức 
chuyên ngành về ATTP.  

- Nội dung kiến thức chung về ATTP bao gồm: Các quy định pháp luật về 
ATTP; mối nguy ATTP; điều kiện ATTP; phương pháp bảo đảm ATTP; Thực 
hành tốt ATTP. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật ATTP số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 
- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 

09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công 
thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP; 

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 quy định mức thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý ATTP. 
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Mẫu Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 
(mẫu 01a, phụ lục 4, ban hành kèm theo Thông tư số 13/2014/TTLT-BYT-

BNNPTNT-BCT) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  
Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm  

 
Kính gửi: ..... (cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về ATTP) 

 
Tên tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân ....................................................................... 
Giấy CNĐKDN/VPĐD (hoặc CMTND đối với cá nhân) số........................, cấp 
ngày...........tháng..........năm........., nơi cấp...........................  
Địa chỉ:................................................, Số điện thoại................................ 
Số Fax.................................E-mail.............................................................  
 

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm do  
Bộ Y tế ban hành, chúng tôi / Tôi đã hiểu rõ các quy định và nội dung của tài 
liệu. Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức đánh giá, xác nhận kiến thức cho chúng 
tôi/Tôi theo nội dung của tài liệu của Bộ Y tế ban hành. 
 
    (danh sách gửi kèm theo Mẫu đơn này). 
 
  
                                                     .................., ngày..........tháng........năm...........                                                                

                                                      Đại diện Tổ chức/cá nhân 
                                                                  (Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
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Mẫu bản danh sách các đối tượng xin xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 
(mẫu số 01b, phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2014/TTLT-BYT-

BNNPTNT-BCT) 
 

Danh sách đối tượng tham gia xác nhận kiến thức 
(kèm theo Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của .......(tên tổ chức) 

 

TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMTND Ngày, tháng, 
năm cấp Nơi cấp 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
………., ngày..........tháng........năm...........                                                                

                                                               Đại diện Tổ chức xác nhận 
                                                                      (Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
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3. Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với 
cá nhân 

* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính 

công thuộc UBND cấp huyện. 
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. 
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn; 
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận 

một cửa / Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về ATTP (theo mẫu số 01a tại phụ lục 4 

Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT); 
+ Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân;  
+ Biên lai thu phí về phí và lệ phí cấp giấy xác nhận. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ   
* Thời hạn giải quyết : 
- Trong thời gian10 ngày làm việc, Phòng Y tế lập kế hoạch để xác nhận 

kiến thức về ATTP và gửi thông báo thời gian xác nhận kiến thức về ATTP cho 
cá nhân.  

- Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày tham gia đánh giá kiến thức về an toàn 
thực phẩm bằng bộ câu hỏi, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận kiến thức 
về ATTP cho cá nhân đạt > 80%  số câu trả lời đúng trở lên ở mỗi phần câu hỏi 
kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
* Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Y tế - Uỷ ban nhân dân cấp huyện 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực 

phẩm đối với cá nhân. 
* Lệ phí: Theo Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 (đang chờ 

sửa đổi, bổ sung). 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về An toàn 

thực phẩm (theo mẫu phụ lục 4 - mẫu 01a Thông tư số 13/2014/TTLT-BYT-
BNNPTNT-BCT). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
- Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về ATTP được cấp cho những người trả 

lời đúng 80 số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi 
kiến thức chuyên ngành. 

- Nội dung kiến thức về ATTP bao gồm kiến thức chung và kiến thức 
chuyên ngành về ATTP.  
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- Nội dung kiến thức chung về ATTP bao gồm: Các quy định pháp luật về 
ATTP; mối nguy ATTP; điều kiện ATTP; phương pháp bảo đảm ATTP; Thực 
hành tốt ATTP. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật ATTP số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 
- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 

09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công 
thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP; 

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 quy định mức thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý ATTP. 
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Mẫu Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 
(mẫu 01a, phụ lục 4, ban hành kèm theo Thông tư số 13/2014/TTLT-BYT-

BNNPTNT-BCT) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  
Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm  

 
Kính gửi: ..... (cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về ATTP) 

 
Tên tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân ....................................................................... 
Giấy CNĐKDN/VPĐD (hoặc CMTND đối với cá nhân) số........................, cấp 
ngày...........tháng..........năm........., nơi cấp...........................  
Địa chỉ:................................................, Số điện thoại................................ 
Số Fax.................................E-mail.............................................................  
 

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm do  
Bộ Y tế ban hành, chúng tôi / Tôi đã hiểu rõ các quy định và nội dung của tài 
liệu. Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức đánh giá, xác nhận kiến thức cho chúng 
tôi/Tôi theo nội dung của tài liệu của Bộ Y tế ban hành. 
 
    (danh sách gửi kèm theo Mẫu đơn này). 
 
                                                     .................., ngày..........tháng........năm...........                                         

                                                      Đại diện Tổ chức/cá nhân 
                                                                  (Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
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XV- LĨNH VỰC DÂN TỘC 
1. Thủ tục xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định 

số 755/QĐ-TTg 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Trưởng thôn tổ chức họp mời đại diện tất cả các hộ thuộc đối 

tượng thụ hưởng chính sách của thôn có trong danh sách hộ nghèo của xã, thông 
báo về nội dung chính sách và chỉ đạo của xã trong thời gian 2 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận chỉ đạo của xã. 

Các hộ đăng ký vơí trưởng thôn nhu cầu hưởng chính sách hỗ trợ; trưởng 
thôn lập danh sách các hộ đăng ký. Thời gian hoàn thành trong 3 ngày làm việc 
kể từ ngày thôn tổ chức họp thông báo về nội dung chính sách và chỉ đạo của xã. 

- Bước 2: Trưởng thôn tổ chức họp tổ chức bình xét công khai có đại diện 
của các tổ chức chính trị - xã hội tại thôn, đại diện một số hộ gia đình có trong 
danh sách; Trưởng thôn lập hồ sơ (gồm biên bản họp bình xét và danh sách theo 
thứ tự ưu tiên những hộ thuộc diện gia đình chính sách, hộ khó khăn hơn) gửi 
Ủy ban nhân dân cấp xã. Thời gian hoàn thành trong 2 ngày làm việc kể từ ngày 
hết thời hạn đăng ký. 

- Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, tổng hợp hồ sơ của các thôn, tổ 
chức kiểm tra quy trình bình xét ở thôn; lập danh sách thứ tự ưu tiên tại xã có 
xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; lập 02 bộ hồ sơ (gồm văn bản đề 
nghị kèm theo danh sách) gửi 01 bộ cho cơ quan công tác dân tộc cấp huyện và 
01 bộ niêm yết công khai tại tru sở Ủy ban nhân dân cấp xã. Thời gian hoàn 
thành trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của các thôn. 

- Bước 4: Cơ quan công tác dân tộc cấp huyện rà soát, tham mưu cho Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp nhu cầu của các xã, lập hồ sơ (gồm văn 
bản đề nghị kèm theo danh sách của từng xã chi tiết đến từng hộ, từng thôn) gửi 
cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh. Thời gian hoàn thành trong 10 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cấp xã. 

- Bước 5: Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh tổng hợp, tham mưu cho Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng 
chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg, đồng thời lập Đề án gửi Ủy ban Dân 
tộc thẩm tra. Thời gian hoàn thành trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ của cấp huyện. 

* Cách thức thực hiện: 
- Qua bưu điện; 
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Văn bản đề nghị phê duyệt đối tượng thụ hưởng chính sách; 
+ Danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định 755/QĐ-

TTg do Ủy ban nhân dân cấp huyện lập; 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
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* Thời hạn giải quyết: 47 ngày làm việc kể từ ngày Trưởng thôn nhận 
được chỉ đạo của UBND cấp xã. 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
- Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân huyện. 
- Cơ quan phối hợp: không. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định của UBND cấp tỉnh phê duyệt 

danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg. 
* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo (kể cả vợ hoặc chồng là người dân 

tộc thiểu số) và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo tiêu chí hộ 
nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg, ngày 30/01/2011 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho 
giai đoạn 2011-2015, có trong danh sách hộ nghèo đã được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt tại thời điểm Quyết định 755/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành; sinh sống 
bằng nghề nông, lâm nghiệp, chưa có hoặc chưa đủ đất ở, đất sản xuất theo hạn 
mức đất bình quân chung do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
Ương quy định, có khó khăn về nước sinh hoạt; chưa được hưởng các chính 
sách của Nhà nước hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; 

Đối với các địa phương có quy định chuẩn nghèo cao hơn chuẩn nghèo quy 
định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg, ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính 
phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định 
việc vận dụng chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt theo Quyết 
định 755/QĐ-TTg; kinh phí thực hiện do ngân sách địa phương đảm bảo. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ 
đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; 

- Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT ngày 
18/11/2013 của Ủy ban dân tộc, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và môi trường 
hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 
2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, 
nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, 
bản đặc biệt khó khăn. 
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Phụ lục II 
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày  10 tháng 10 năm 

2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh) 
 

Phần I 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

 

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
I LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 
1 Thủ tục Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 

2 Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc 
lập tư thục 

3 Thủ tục sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. 
4 Thủ tục đình chỉ  hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. 
5 Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục 

6 Thủ tục đăng ký thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình 
giáo dục tiểu học 

II LĨNH VỰC XÂY DỰNG 
1 Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn  
2 Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn  
3 Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn  
4 Thủ tục Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn 
5 Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn  
6 Thủ tục Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn  

7 Thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do chủ tịch ủy ban 
nhân dân cấp xã quyết định đầu tư 

8 Thủ tục Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước 
thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

9 
Thủ tục Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân 
sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã 

III LĨNH VỰC TƯ PHÁP 
1 Thủ tục đăng ký kết hôn 
2 Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn 
3 Thủ tục đăng ký khai sinh 
4 Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn 
5 Thủ tục đăng ký lại việc sinh 
6 Thủ tục đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú 
7 Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi 
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8 Thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử cho trẻ chết sơ sinh 
9 Thủ tục đăng ký khai tử 

10 Thủ tục đăng ký lại việc tử 
11 Thủ tục đăng ký khai tử quá hạn 
12 Thủ tục đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là đã chết 
13 Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi 
14 Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi 
15 Thủ tục đăng kí nuôi con nuôi thực tế 
16 Thủ tục đăng ký việc giám hộ 
17 Thủ tục đăng ký thay đổi, chấm dứt việc giám hộ 
18 Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con 

19 Thủ tục đăng ký điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ 
tịch khác 

20 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ 
sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi 

21 Thủ tục cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch 
22 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 
23 Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có yếu tố nước ngoài 
24 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 
25 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 
26 Thủ tục chứng thực di chúc 
27 Thủ tục Chứng thực văn bản phân chia tài sản thừa kế 
28 Thủ tục Chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất 

29 Thủ tục Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 
với đất 

30 Thủ tục Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất 
31 Thủ tục Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất 

32 Thủ tục Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản 
gắn liền với đất 

33 Thủ tục Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

34 Thủ tục Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài 
sản gắn liền với đất 

35 Thủ tục Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất 
36 Thủ tục Chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất 
37 Thủ tục Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 
38 Thủ tục Chứng thực hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất 

39 Thủ tục Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông 
nghiệp của hộ gia đình, cá nhân 

IV LĨNH VỰC NỘI VỤ 
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1 Thủ tục Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín 
ngưỡng 

2 Thủ tục Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào 
năm sau tại cơ sở tín ngưỡng 

3 Thủ tục Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo 

4 Thủ tục Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức 
tôn giáo cơ sở 

5 Thủ tục Tiếp nhận đăng ký người vào tu  

6 
Thủ tục Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công 
trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây 
dựng 

7 Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ 
chức tôn giáo trong phạm vi một xã 

8 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm 
vụ chính trị 

9 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua 
theo đợt hoặc chuyên đề 

10 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất 
11 Thủ tục Danh hiệu Gia đình văn hóa 
V LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
1 Thủ tục xác nhận mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật 
2 Thủ tục đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật 

3 Thủ tục xác định và cấp lại giấy xác nhận khuyết tật trong trường hợp 
thay đổi dạng tật hoặc mức độ khuyết tật 

4 Thủ tục lập hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp 
vào các cơ sở bảo trợ xã hội 

5 Thủ tục xin cai nghiện tại gia đình và cộng đồng 
6 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm 

VI LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG 

1 Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho 
các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 

2 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công 
để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 

3 Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán 
cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 

VII LĨNH VỰC KHÁC 
1 Thủ tục Xác nhận theo yêu cầu của người dân 
 TỔNG SỐ: 75  TTHC/ 07 LĨNH VỰC 
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PHẦN II 
NỘI DUNG CỤ THỂ TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 
I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 
1. Thủ tục đăng ký thành lập nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập 
* Trình tự thực hiện:  
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

UBND xã, phường, thị trấn; 
- UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; viết phiếu 

tiếp nhận, hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức; 
- Cá nhân, tổ chức căn cứ vào phiếu tiếp nhận và trả kết quả, đến UBND 

xã, phường, thị trấn nhận kết quả theo quy định. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
1) Đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập công lập: 
+ Tờ trình đề nghị thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; 
+ Văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên giảng dạy tại lớp đó. 
2) Đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục: 
+ Tờ trình đề nghị cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục; 
+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, chủ nhóm trẻ, lớp 

mẫu giáo độc lập tư thục; 
+ Giấy chứng nhận đất đai, tài sản hợp lệ; 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, Cá nhân  
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND xã, phường, 

thị trấn 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện (nếu có): Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn 
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục Đào tạo UBND cấp huyện 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định cho phép thành lập hoặc không 

cho phép thành lập.               
* Lệ phí: Không              
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không     
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
Tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được 

cấp có thẩm quyền cho phép thành lập khi bảo đảm các điều kiện sau:     
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* Đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập công lập: 
- Đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình; 
- Có giáo viên đạt trình độ theo quy định tại Điều 38 của 33 của Văn bản 

hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
- Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và các thiết bị, đồ 

dùng, đồ chơi, tài liệu theo quy định tại Điều 31, Điều 32, Điều 33 của Văn bản 
hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

* Đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục: 
- Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được thành lập chỉ nhằm thực 

hiện mục tiêu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, đáp ứng nhu cầu 
gửi trẻ của các gia đình, phù hợp với nhu cầu của địa phương, góp phần cùng 
Nhà nước chăm lo cho sự nghiệp giáo dục;  

- Có đủ số lượng giáo viên theo tiêu chuẩn quy định Điều 22 và điểm đ 
Khoản 1 Điều 19 của Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 27/1/2014 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và các thiết bị, đồ dùng, 
đồ chơi, tài liệu bảo đảm theo quy định tại Điều 30 của Văn bản hợp nhất số 
04/VBHN-BGDĐT ngày 27/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Người đứng tên xin phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư 
thục (sau đây gọi chung là chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục) phải đủ 
các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 16 Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-
BGDĐT ngày 27/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có bản cam kết bảo đảm 
an toàn cho trẻ khi trẻ ở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo; 

- Số lượng trẻ em trong 1 (một) cơ sở giáo dục mầm non tư thục không 
quá 50 (năm mươi) trẻ; 

* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo hợp nhất: Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non; 
Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non 
ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 
2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT 
ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ 
sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c 
khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 
14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và 
đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non 
(gọi tắt là Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT). 

- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 27/01/2014 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo hợp nhất: Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2008 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 



 611 

trường mầm non tư thục; Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ 
chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 
41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo. 
 

2. Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ lớp mẫu 
giáo độc lập tư thục 

* Trình tự thực hiện:  
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

UBND xã, phường, thị trấn; 
- UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; viết phiếu 

tiếp nhận, hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức; 
- Cá nhân, tổ chức căn cứ vào phiếu tiếp nhận và trả kết quả, đến UBND 

xã, phường, thị trấn nhận kết quả theo quy định. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Quyết 

định cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục; 
+ Tờ trình đề nghị cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục hoạt động 

giáo dục; 
+ Chương trình, kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ của nhóm trẻ, lớp mẫu 

giáo tư thục. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, Cá nhân  
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện (nếu có): Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn 
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục Đào tạo UBND cấp huyện 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định cho phép thành lập hoặc không 

cho phép thành lập.               
* Lệ phí: Không              
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không     
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
Tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được 

cấp có thẩm quyền cho phép thành lập khi bảo đảm các điều kiện sau:     
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* Đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập công lập: 
- Đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình; 
- Có giáo viên đạt trình độ theo quy định tại Điều 38 của 33 của Văn bản 

hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
- Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và các thiết bị, đồ 

dùng, đồ chơi, tài liệu theo quy định tại Điều 31, Điều 32, Điều 33 của Văn bản 
hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

* Đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục: 
- Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được thành lập chỉ nhằm thực 

hiện mục tiêu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, đáp ứng nhu cầu 
gửi trẻ của các gia đình, phù hợp với nhu cầu của địa phương, góp phần cùng 
Nhà nước chăm lo cho sự nghiệp giáo dục;  

- Có đủ số lượng giáo viên theo tiêu chuẩn quy định Điều 22 và điểm đ 
Khoản 1 Điều 19 của Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 27/1/2014 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và các thiết bị, đồ dùng, 
đồ chơi, tài liệu bảo đảm theo quy định tại Điều 30 của Văn bản hợp nhất số 
04/VBHN-BGDĐT ngày 27/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Người đứng tên xin phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư 
thục (sau đây gọi chung là chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục) phải đủ 
các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 16 Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-
BGDĐT ngày 27/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có bản cam kết bảo đảm 
an toàn cho trẻ khi trẻ ở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo; 

- Số lượng trẻ em trong 1 (một) cơ sở giáo dục mầm non tư thục không 
quá 50 (năm mươi) trẻ. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo hợp nhất: Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non; 
Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non 
ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 
2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT 
ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ 
sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c 
khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 
14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và 
đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non 
(gọi tắt là Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT). 

- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 27/01/2014 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo hợp nhất: Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2008 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
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trường mầm non tư thục; Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ 
chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 
41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo. 

 
3. Thủ tục sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục 
* Trình tự thực hiện:  
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

UBND xã, phường, thị trấn; 
- UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; viết phiếu 

tiếp nhận, hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức; 
- Cá nhân, tổ chức căn cứ vào phiếu tiếp nhận và trả kết quả, đến UBND 

xã, phường, thị trấn nhận kết quả theo quy định. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Tờ  trình xin phép sáp nhâp, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 

tư thục của tổ chức, cá nhân. Trong đó cần nêu rõ phương án sáp nhập, chia, 
tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục phù hợp với yêu cầu quy định tại Điều lệ 
Trường mầm non và Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục và 
điều kiện thưc tế địa phương.; 

+ Văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 
độc lập tư thục; 

+ Giấy chứng nhận đất đai, tài sản hợp lệ. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

theo quy định. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, Cá nhân  
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp  xã 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện (nếu có): Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn 
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định cho phép thành lập hoặc không 

cho phép thành lập.               
* Lệ phí: Không              
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không     
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
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Việc sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục phải đảm 
bảo các yêu cầu sau: 

- Đáp ứng yêu cầu giử trẻ của các gia đình, phù hợp với điều kiện thực tế 
của địa phương; 

- Bảo đảm an toàn và quyền lợi của trẻ, góp phần nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;  

- Bảo đảm quyền lợi của giáo viên và nhân viên. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.  
- Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo hợp nhất: Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non; 
Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non 
ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 
2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT 
ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ 
sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c 
khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 
14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và 
đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non 
(gọi tắt là Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT). 

- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 27/01/2014 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo hợp nhất: Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2008 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
trường mầm non tư thục; Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ 
chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 
41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo. 

 
4. Thủ tục đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục 
* Trình tự thực hiện:   
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

UBND xã, phường, thị trấn; 
- UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; viết phiếu 

tiếp nhận, hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức; 
- Cá nhân, tổ chức căn cứ vào phiếu tiếp nhận và trả kết quả, đến UBND 

xã, phường, thị trấn nhận kết quả theo quy định. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
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- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, biên bản kiểm tra, các văn bản của 

phòng Giáo dục và Đào tạo đối với các trường hợp vi phạm phải đình chỉ theo Quy 
chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Văn bản hợp 
nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 27/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Thời hạn giải quyết: Do đoàn kiểm tra quyết định.  
* Lưu ý: Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp 

xã tổ chức kiểm tra, xác nhận lý do đình chỉ, ra quyết định đình chỉ hoạt động 
giáo dục của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Quyết định đình chỉ cần 
nêu rõ lý do, thời hạn đình chỉ hoạt động và biện pháp khắc phục. 

- Hết thời gia đình chỉ, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được 
khắc phục, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định cho phép 
nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động trở lại.  

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Giáo dục và 

Đào tạo cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện (nếu có): Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng GD&ĐT cấp huyện. 
- Cơ quan phối hợp: UBND xã, phường, thị trấn. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính               
* Lệ phí: Không               
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không     
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003 
- Luật Giáo dục của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 38/2005 ngày 

14 tháng 6 năm 2005 và Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 
2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009 
có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2010. 

- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 27/01/2014 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo hợp nhất: Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2008 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
trường mầm non tư thục; Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ 
chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 
41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo. 

 



 616 

5. Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục 
* Trình tự thực hiện:   
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

UBND xã, phường, thị trấn; 
- UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; viết phiếu 

tiếp nhận, hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức; 
- Cá nhân, tổ chức căn cứ vào phiếu tiếp nhận và trả kết quả, đến UBND 

xã, phường, thị trấn nhận kết quả theo quy định. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, biên bản kiểm tra, các văn bản của 

phòng Giáo dục và Đào tạo đối với các trường hợp vi phạm phải giải thể theo Quy 
chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Văn bản hợp 
nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 27/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.   

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Thời hạn giải quyết: 25 (hai mươi lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy định. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện (nếu có): Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn 
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục Đào tạo huyện, thị xã, 

thành phố.  
* Lưu ý: Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định giải thể nhóm trẻ, lớp 

mẫu giáo độc lập tư thục, đồng thời Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quyết 
định thu hồi giấy phép hoạt động giáo dục của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo đó. 

* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính               
* Lệ phí: Không              
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không     
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003 
- Luật Giáo dục của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 38/2005 ngày 

14 tháng 6 năm 2005 và Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 
2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009 
có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2010. 
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- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 27/01/2014 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo hợp nhất: Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2008 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
trường mầm non tư thục; Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ 
chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 
41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo. 

 
6. Thủ tục Đăng ký thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương 

trình giáo dục Tiểu học 
* Trình tự thực hiện:  
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

UBND cấp xã; 
- UBND cấp xã kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; viết phiếu tiếp nhận, hẹn 

trả kết quả cho cá nhân, tổ chức; 
- Cá nhân, tổ chức căn cứ vào phiếu tiếp nhận và trả kết quả, đến UBND 

xã, phường, thị trấn nhận kết quả theo quy định. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Tờ trình đề nghị thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình 

giáo dục tiểu học; 
+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến phụ trách cơ sở 

giáo dục; 
+ Văn bản nhận bảo trợ của một trường tiểu học cùng địa bàn trong huyện; 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
* Thời gian giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp xã 
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục Đào tạo, trường tiểu học có 

liên quan.  
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 
* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
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* Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC:  
- Hỗ trợ yêu cầu phổ cập giáo dục tiểu học của địa phương; 
- Được một trường tiểu học nhận bảo trợ và giúp cơ quan có thẩm quyền 

quản lí về các hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều 27, Điều 28, Điều 29, 
Điều 30, Điều 31 của Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Văn bản hợp 
nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ; 

- Có giáo viên theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 36 của Điều lệ trường 
Tiểu học ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 
22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Có phòng học theo quy định tại Điều 46 của Điều lệ trường Tiểu học 
ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo 

dục va Đào tạo hợp nhất Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học và Thông 
tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung Điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-
BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều 
lệ Trường Tiểu học. 
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II. LĨNH VỰC XÂY DỰNG 
1. Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã tiếp nhận, 

kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ. 
+ Trường hợp nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ 

sơ hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung, không để người nộp hồ sơ phải đi 
lại bổ sung hồ sơ quá một lần cho một vụ việc. 

+ Trường hợp nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: viết phiếu hẹn trao cho người 
nộp và chuyển hồ sơ đến công chức giải quyết TTHC. 

Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung 
thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với TTHC này. 

- Bước 2. Công chức giải quyết thủ tục hành chính thực hiện các việc sau: 
+ Công chức trực tiếp giải quyết hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ, 

kiểm tra thực địa (nếu cần thiết). Nếu phát hiện các tài liệu còn thiếu, các tài liệu 
không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế, công chức trực tiếp giải 
quyết hồ sơ phải trình lãnh đạo xử lý. UBND cấp xã thông báo, hướng dẫn 01 
lần bằng văn bản cho chủ đầu tư biết để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông 
báo thì UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho 
chủ đầu tư biết để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Sau hai lần bổ sung, hồ sơ vẫn 
không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì UBND cấp xã có quyền 
không xem xét việc cấp giấy phép và thông báo cho chủ đầu tư biết. 

Thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết TTHC. 
+ Công chức trực tiếp giải quyết hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu với các 

điều kiện cấp phép để trình lãnh đạo UBND cấp xã có văn bản lấy ý kiến của 
các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây 
dựng (nếu cần). 

+ Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện cấp phép, công chức trực tiếp giải 
quyết hồ sơ sẽ làm Giấy phép xây dựng, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký, 
chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

+ Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép, công chức trực tiếp giải quyết 
hồ sơ sẽ trình lãnh đạo UBND cấp xã có văn bản trả lời lý do không giải quyết, 
gửi về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

+ Vào sổ theo dõi, lưu hồ sơ theo quy định. 
- Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã: 
+ Yêu cầu nộp lại phiếu hẹn, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) và lưu 

trữ toàn bộ vào hồ sơ của TTHC đã thực hiện; 
+ Trả kết quả và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo qui định 
+ Hướng dẫn người dân đến nhận kết quả nộp lệ phí (nếu có). 
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* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả của UBND cấp xã. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 14 của 

Thông tư 10/2012/TT-BXD; 
+ Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về 

quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;   
+ Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm: 
1) Sơ đồ mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/50 - 1/500, theo mẫu tại Phụ lục số 15 

của Thông tư 10/2012/TT-BXD; 
2) Bản vẽ các mặt đứng chính của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200; 
3) Bản vẽ sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cấp nước, 

cấp điện, thông tin, tỷ lệ 1/50 - 1/200. 
Đối với công trình xây chen có tầng hầm, ngoài các tài liệu quy định trên, 

hồ sơ còn phải bổ sung văn bản phê duyệt biện pháp thi công móng của chủ đầu 
tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận. 

+ Các điều kiện khác của hồ sơ đề nghị cấp GPXD công trình theo quy 
định tại Điều 18, Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân. 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Phòng chuyên môn quản lý về xây dựng UBND cấp xã. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn quản lý về xây 

dựng UBND cấp xã. 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng 
* Lệ phí: Cấp giấy phép xây dựng 50.000đ/giấy phép 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
- Đơn đề nghị cấp phép xây dựng (phụ lục 14 ban hành kèm theo Thông 

tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng); 
- Sơ đồ mặt bằng (Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư số 

10/2010/TT-BXD ngày 20/12/2010 của Bộ Xây dựng). 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật xây dựng ngày 26/11/2003. 



 621 

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính Phủ về cấp giấy 
phép xây dựng; 

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng 
“Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 
4/9/2012 của Chính Phủ về cấp giấy phép xây dựng”; 

- Quyết định số 3288/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh 
v/v ban hành quy định về trình tự, TTHC trong lĩnh vực đầu tư các dự án phát 
triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt nước; công tác quản lý các dự án đầu 
tư xây dựng - kinh doanh khu đô thị, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh QN. 

- Quyết định 929/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định cấp Giấy 
phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

- Quyết định số 3820/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 V/v Quyết định 
mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa 
bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ tại nông thôn 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 

của Bộ Xây dựng) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

(Sử dụng cho nhà ở nông thôn) 
 

Kính gửi: UBND xã .......................................................... 
1. Tên chủ hộ gia đình: ................................................. ............................. 
- Số chứng minh thư: ..............................Ngày cấp: .................................... 
- Địa chỉ thường trú: .................................................................................... 
- Số điện thoại: ............................. .............................................................. 
2. Địa điểm xây dựng: ....................................... ......................................... 
3. Nội dung đề nghị cấp phép xây dựng: .................................................... 
- Diện tích xây dựng tầng một .......................m2 ........................................ 
- Tổng diện tích sàn ....................... m2 ....................................................... 
- Chiều cao công trình ....................m; số tầng .......................................... 
4. Cam kết: 
Tôi xin cam đoan làm theo đúng Giấy phép xây dựng được cấp, nếu sai tôi xin 
hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 
Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu: 
1- 
2-  
 
                                                                   ........,ngày........tháng........năm........ 
                                                                                    Người làm đơn 
                                                                                   (Ký ghi rõ họ tên) 
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Mẫu sơ đồ mặt bằng 
(Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD 

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) 
 

  

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Ranh giới đường theo quy hoạch 

 

Nhà ở 

Ranh giới đường hiện tại 

Ranh giới lô đất của chủ hộ 

 

Chủ nhà: ........................................................ 
Vị trí xây dựng: ............................................. 
Thôn (ấp): ........... xã: ......... huyện: .............. 
Tên người vẽ: ................................................ 
Địa chỉ: ......................................................... 
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2. Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã tiếp nhận, 

kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ. 
+ Trường hợp nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ 

sơ hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung, không để người nộp hồ sơ phải đi 
lại bổ sung hồ sơ quá một lần cho một vụ việc. 

+ Trường hợp nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: viết phiếu hẹn trao cho người 
nộp và chuyển hồ sơ đến công chức giải quyết TTHC. Nghiêm cấm cán bộ, công 
chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong 
quy định của pháp luật đối với TTHC này. 

- Bước 2. Công chức giải quyết TTHC thực hiện các việc sau: 
+ Công chức trực tiếp giải quyết hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ, 

kiểm tra thực địa (nếu cần thiết). Nếu phát hiện các tài liệu còn thiếu, các tài liệu 
không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế, công chức trực tiếp giải 
quyết hồ sơ phải trình lãnh đạo xử lý. UBND cấp xã thông báo, hướng dẫn 01 
lần bằng văn bản cho chủ đầu tư biết để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông 
báo thì UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho 
chủ đầu tư biết để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Sau hai lần bổ sung, hồ sơ vẫn 
không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì UBND cấp xã có quyền 
không xem xét việc cấp giấy phép và thông báo cho chủ đầu tư biết. Thời gian 
bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết TTHC. 

+ Công chức trực tiếp giải quyết hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu với các 
điều kiện cấp phép để trình lãnh đạo UBND cấp xã có văn bản lấy ý kiến của 
các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây 
dựng (nếu cần). 

+ Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện cấp phép, công chức trực tiếp giải 
quyết hồ sơ sẽ làm điều chỉnh Giấy phép xây dựng, trình Chủ tịch UBND cấp xã 
ký, chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

+ Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép, công chức trực tiếp giải quyết 
hồ sơ sẽ trình lãnh đạo UBND cấp xã có văn bản trả lời lý do không giải quyết, 
gửi về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

+Vào sổ theo dõi, lưu hồ sơ theo quy định. 
- Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã: 
+ Yêu cầu nộp lại phiếu hẹn, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) và lưu 

trữ toàn bộ vào hồ sơ của thủ tục hành chính đã thực hiện; 
+ Trả kết quả và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo qui định. 
+ Hướng dẫn người dân đến nhận kết quả, nộp lệ phí (nếu có). 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của UBND cấp xã. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
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- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng (theo mẫu). 
+ Bản sao được công chứng hoặc chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình 

bản chính để đối chiếu một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy 
định của pháp luật về đất đai.   

+ Các bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình được cải tạo có 
tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo 
và ảnh chụp (10x15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi 
sửa chữa, cải tạo. 

+ Các điều kiện khác của hồ sơ đề nghị cấp GPXD công trình theo quy 
định tại Điều 18, Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ; 02 bộ bản vẽ thiết kế xin cấp GPXD. 
* Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân. 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Phòng chuyên môn quản lý về xây dựng UBND cấp xã. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn quản lý về xây 

dựng UBND cấp xã. 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng 
* Lệ phí: Cấp giấy phép xây dựng 50.000đ/giấy phép 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp phép xây dựng (theo mẫu 

quy định tại phụ lục 14 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 
20/12/2012 của Bộ Xây dựng). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật xây dựng ngày 26/11/2003. 
- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính Phủ về cấp giấy 

phép xây dựng; 
- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng 

“Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 
4/9/2012 của Chính Phủ về cấp giấy phép xây dựng”; 

- Quyết định số 3288/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh 
v/v ban hành quy định về trình tự, TTHC trong lĩnh vực đầu tư các dự án phát 
triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt nước; công tác quản lý các dự án đầu 
tư xây dựng - kinh doanh khu đô thị, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh QN. 

- Quyết định 929/2013/QĐ-UBND Quy định cấp Giấy phép xây dựng 
công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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- Quyết định số 3820/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 V/v Quyết định 
mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa 
bàn tỉnh Quảng Ninh. 

 
Phụ lục 16 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG  
Cải tạo/sửa chữa …….................. 

 
Kính gửi: .............................................................. 

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................ 
- Người đại diện: .............................................Chức vụ: ................................. 
- Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................. 
 Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ...................................... 
 Tỉnh, thành phố: ............................................................................................. 
 Số điện thoại: ................................................................................................. 
2. Hiện trạng công trình: ...................................................................... 
- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2.  
- Tại: ........................................... . ................................................ 
- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) ..................................... 
- Tỉnh, thành phố: ..........................................................................................  
- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: .......................  
- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2. 
- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên 
mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum). 
- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên 
mặt đất, tầng lửng, tum). 
- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum) 
3. Nội dung đề nghị cấp phép: .......................................................................... 
- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: .......................  
- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2. 
- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên 
mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum). 
- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên 
mặt đất, tầng lửng, tum). 
- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum) 
4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: .................................................... 
- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: ..................... 
- Địa chỉ: ................................................................................................. 
- Điện thoại: ………………….......................... 
- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày ..................... 
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5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng. 
6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin 
hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 
Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu: 
1 -                                                   ......... ngày ......... tháng ......... năm ......... 

Người làm đơn 
(Ký ghi rõ họ tên) 
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3. Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND 

cấp xã tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ. 
+ Trường hợp nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ 

sơ hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung, không để người nộp hồ sơ phải đi 
lại bổ sung hồ sơ quá một lần cho một vụ việc. 

+ Trường hợp nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: viết phiếu hẹn trao cho người 
nộp và chuyển hồ sơ đến công chức giải quyết TTHC. 

+ Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung 
thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với TTHC này. 

- Bước 2. Giải quyết hồ sơ 
+ Xem xét hồ sơ, nếu phù hợp quy định pháp luật sẽ xác nhận thời gian 

gia hạn Giấy phép xây dựng, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký, chuyển kết quả 
giải quyết về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Nếu hồ sơ không phù hợp quy 
định pháp luật sẽ không tiếp tục giải quyết, chuyển trả hồ sơ cùng lý do không 
giải quyết về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

+ Vào sổ theo dõi, lưu hồ sơ theo quy định. 
- Bước 3. Trả kết quả 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã: 
+ Yêu cầu nộp lại phiếu hẹn, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) và lưu 

trữ toàn bộ vào hồ sơ của TTHC đã thực hiện; 
+ Trả kết quả và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo qui định. 
+ Hướng dẫn người dân đến nhận kết quả và nộp lệ phí. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của UBND cấp xã. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do 

chưa khởi công xây dựng; 
+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Phòng chuyên môn quản lý về xây dựng UBND cấp xã. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn quản lý về xây 

dựng UBND cấp xã. 
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- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng 
* Lệ phí: Gia hạn giấy phép xây dựng 10.000 đồng/giấy phép. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật xây dựng ngày 26/11/2003. 
- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính Phủ về cấp giấy 

phép xây dựng; 
- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng 

“Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 
4/9/2012 của Chính Phủ về cấp giấy phép xây dựng”; 

- Quyết định số 3288/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh 
v/v ban hành quy định về trình tự, TTHC trong lĩnh vực đầu tư các dự án phát 
triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt nước; công tác quản lý các dự án đầu 
tư xây dựng - kinh doanh khu đô thị, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh QN. 

- Quyết định 929/2013/QĐ-UBND Quy định cấp Giấy phép xây dựng 
công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

- Quyết định số 3820/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 V/v Quyết định 
mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa 
bàn tỉnh Quảng Ninh. 

 
4. Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND 

cấp xã tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ. 
+ Trường hợp nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ 

sơ hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung, không để người nộp hồ sơ phải đi 
lại bổ sung hồ sơ quá một lần cho một vụ việc. 

+ Trường hợp nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: viết phiếu hẹn trao cho người 
nộp và chuyển hồ sơ đến công chức giải quyết TTHC. 

+ Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung 
thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với TTHC này. 

- Bước 2. Giải quyết hồ sơ 
+ Xem xét hồ sơ, nếu phù hợp quy định pháp luật sẽ quyết định việc cấp 

lại giấy phép xây dựng, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký, chuyển kết quả giải 
quyết về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Nếu hồ sơ không phù hợp quy định 
pháp luật sẽ không tiếp tục giải quyết, chuyển trả hồ sơ cùng lý do không giải 
quyết về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

+ Vào sổ theo dõi, lưu hồ sơ theo quy định. 
- Bước 3. Trả kết quả 
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Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã: 
+ Yêu cầu nộp lại phiếu hẹn, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) và lưu 

trữ toàn bộ vào hồ sơ của TTHC đã thực hiện; 
+ Trả kết quả và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo qui định. 
 Hướng dẫn người đến nhận kết quả nộp lệ phí. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của UBND cấp xã. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do cấp lại. 
+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách nát). 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Phòng chuyên môn quản lý về xây dựng UBND cấp xã. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn quản lý về xây 

dựng UBND cấp xã. 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng 
* Lệ phí: 10.000 đồng/giấy phép. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật xây dựng ngày 26/11/2003. 
- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính Phủ về cấp giấy 

phép xây dựng; 
- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng 

“Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 
4/9/2012 của Chính Phủ về cấp giấy phép xây dựng”; 

- Quyết định số 3288/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh 
v/v ban hành quy định về trình tự, TTHC trong lĩnh vực đầu tư các dự án phát 
triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt nước; công tác quản lý các dự án đầu 
tư xây dựng - kinh doanh khu đô thị, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh QN. 

- Quyết định 929/2013/QĐ-UBND Quy định cấp Giấy phép xây dựng 
công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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- Quyết định số 3820/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh V/v Quyết định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp 
giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

 
5. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã tiếp nhận, 

kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ. 
+ Trường hợp nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ 

sơ hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung, không để người nộp hồ sơ phải đi 
lại bổ sung hồ sơ quá một lần cho một vụ việc. 

+ Trường hợp nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: viết phiếu hẹn trao cho người 
nộp và chuyển hồ sơ đến công chức giải quyết TTHC. 

Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung 
thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với TTHC này. 

- Bước 2. Công chức giải quyết TTHC thực hiện các việc sau: 
+ Công chức trực tiếp giải quyết hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ, 

kiểm tra thực địa (nếu cần thiết). Nếu phát hiện các tài liệu còn thiếu, các tài liệu 
không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế, công chức trực tiếp giải 
quyết hồ sơ phải trình lãnh đạo xử lý. 

UBND cấp xã thông báo, hướng dẫn 01 lần bằng văn bản cho chủ đầu tư 
biết để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông 
báo thì UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho 
chủ đầu tư biết để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Sau hai lần bổ sung, hồ sơ vẫn 
không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì UBND cấp xã có quyền 
không xem xét việc cấp giấy phép và thông báo cho chủ đầu tư biết. 

Thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết TTHC. 
+ Công chức trực tiếp giải quyết hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu với các 

điều kiện cấp phép để trình lãnh đạo UBND cấp xã có văn bản lấy ý kiến của 
các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây 
dựng (nếu cần). 

+ Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện cấp phép, công chức trực tiếp giải 
quyết hồ sơ sẽ làm Giấy phép xây dựng tạm, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký, 
chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

+ Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép, công chức trực tiếp giải quyết 
hồ sơ sẽ trình lãnh đạo UBND cấp xã có văn bản trả lời lý do không giải quyết, 
gửi về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

+ Vào sổ theo dõi, lưu hồ sơ theo quy định. 
- Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã: 
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+ Yêu cầu nộp lại phiếu hẹn, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) và lưu 
trữ toàn bộ vào hồ sơ của thủ tục hành chính đã thực hiện; 

+ Trả kết quả và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo qui định. 
+ Hướng dẫn người dân đến nhận kết quả và nộp lệ phí. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của UBND cấp xã. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng (theo mẫu). Riêng tiêu đề đơn 

được đổi thành (Đơn đề nghị cấp GPXD tạm) và có cam kết tự phá dỡ công 
trình khi thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng tạm hết 
hạn và không yêu cầu bồi thường đối với phần công trình phát sinh sau khi quy 
hoạch được công bố. 

+ Bản sao được công chứng hoặc chứng thực hoặc nộp bản sao kèm bản 
chính để đối chiếu một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định 
của pháp luật về đất đai;   

+ Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm: 
1) Sơ đồ mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/50 - 1/500, theo mẫu tại Phụ lục số 15 

của Thông tư 10/2012/TT-BXD; 
2) Bản vẽ các mặt đứng chính của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200; 
3) Bản vẽ sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cấp nước, 

cấp điện, thông tin, tỷ lệ 1/50 - 1/200. 
Đối với công trình xây chen có tầng hầm, ngoài các tài liệu quy định trên, 

hồ sơ còn phải bổ sung văn bản phê duyệt biện pháp thi công móng của chủ đầu 
tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận. 

+ Các điều kiện khác của hồ sơ đề nghị cấp GPXD công trình theo quy 
định tại Điều 18, Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân. 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Phòng chuyên môn quản lý về xây dựng UBND cấp xã. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn quản lý về xây 

dựng UBND cấp xã. 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng. 
* Lệ phí: Cấp giấy phép xây dựng 50.000đ/giấy phép. 
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* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
- Đơn đề nghị cấp phép xây dựng (Phụ lục 14 ban hành kèm theo Thông 

tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng); 
- Sơ đồ mặt bằng (Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư số 

10/2010/TT-BXD ngày 20/12/2010 của Bộ Xây dựng). 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Phù hợp với mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư. 
- Đảm bảo an toàn cho công trình, công trình lân cận và các yêu cầu về: 

Môi trường, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, 
viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao 
thông, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến 
các công trình dễ cháy, nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an 
ninh quốc gia. 

- Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng 
lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thẩm định, phê duyệt theo quy 
định. Đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250 m2, dưới 3 tầng 
và không nằm trong khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa thì chủ đầu tư được 
tự tổ chức thiết kế xây dựng và tự chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và 
các công trình lân cận. 

- Phù hợp với quy mô công trình và thời gian thực hiện quy hoạch xây 
dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định. 

- Chủ đầu tư phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi thời hạn tồn tại của 
công trình ghi trong giấy phép xây dựng tạm hết hạn và không yêu cầu bồi 
thường đối với phần công trình phát sinh sau khi quy hoạch được công bố. 
Trường hợp không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế phá dỡ và chủ đầu tư phải chịu 
mọi chi phí cho việc phá dỡ công trình. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật xây dựng ngày 26/11/2003. 
- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính Phủ về cấp giấy 

phép xây dựng; 
- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng 

“Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 
4/9/2012 của Chính Phủ về cấp giấy phép xây dựng”; 

- Quyết định số 3288/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh 
v/v ban hành quy định về trình tự, TTHC trong lĩnh vực đầu tư các dự án phát 
triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt nước; công tác quản lý các dự án đầu 
tư xây dựng - kinh doanh khu đô thị, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh QN. 

- Quyết định 929/2013/QĐ-UBND Quy định cấp Giấy phép xây dựng 
công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

- Quyết định số 3820/2007/QĐ - UBND ngày 16/10/2007 V/v Quyết định 
mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa 
bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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Phụ lục 14 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD 

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 
(Sử dụng cho nhà ở nông thôn) 

 
Kính gửi: UBND xã .......................................................... 

1. Tên chủ hộ gia đình:  ................................................. ............................ 
- Số chứng minh thư: ..............................Ngày cấp: .................................... 
- Địa chỉ thường trú: ............................................................................ 
- Số điện thoại: ............................. .................................................. 
2. Địa điểm xây dựng: ....................................... ..................................... 
3. Nội dung đề nghị cấp phép xây dựng: ....................................... 
- Diện tích xây dựng tầng một .......................m2 ..................................... 
- Tổng diện tích sàn ....................... m2 ....................................................... 
- Chiều cao công trình ....................m; số tầng  ........................................ 
4. Cam kết: 
Tôi xin cam đoan làm theo đúng Giấy phép xây dựng được cấp, nếu sai tôi 

xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 
Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu: 
          
                                                                  ........,ngày........tháng........năm........        
          Người làm đơn 

                      (Ký ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 15 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD 

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) 
 

 

 

 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Thông tư số 10/2012/TT-BXD 

ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng) 
- Nằm trong khu vực quy hoạch điểm dân cư nông thôn (quy hoạch xây dựng xã nông 

thôn mới) được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi 
đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây 

dựng. 
- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết 

một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy 
phép xây dựng. 

- Quy t ế định số 3820/2007/QĐ - UBND ngày 16/10/2007 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Ninh V/v Quy t ế định mức thu, ch  ế độ thu, quản 

lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh. 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Ranh giới đường theo quy hoạch 

 

Nhà ở 

Ranh giới đường hiện tại 

Ranh giới lô đất của chủ hộ 

 

Chủ nhà: ........................................................ 
Vị trí xây dựng: ............................................. 
Thôn (ấp): ........... xã: ......... huyện: .............. 
Tên người vẽ: ................................................ 
Địa chỉ: ......................................................... 
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6. Thủ tục cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã tiếp nhận, 

kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ. 
+ Trường hợp nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ 

sơ hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung, không để người nộp hồ sơ phải đi 
lại bổ sung hồ sơ quá một lần cho một vụ việc. 

+ Trường hợp nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: viết phiếu hẹn trao cho người 
nộp và chuyển hồ sơ đến công chức giải quyết TTHC. 

Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung 
thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với TTHC này. 

- Bước 2. Công chức giải quyết TTHC thực hiện các việc sau: 
+ Công chức trực tiếp giải quyết hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ, 

kiểm tra thực địa (nếu cần thiết). Nếu phát hiện các tài liệu còn thiếu, các tài liệu 
không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế, công chức trực tiếp giải 
quyết hồ sơ phải trình lãnh đạo xử lý. UBND cấp xã thông báo, hướng dẫn 01 
lần bằng văn bản cho chủ đầu tư biết để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông 
báo thì UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho 
chủ đầu tư biết để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Sau hai lần bổ sung, hồ sơ vẫn 
không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì UBND cấp xã có quyền 
không xem xét việc cấp giấy phép và thông báo cho chủ đầu tư biết. 

Thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết TTHC. 
+ Công chức trực tiếp giải quyết hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu với các 

điều kiện cấp phép để trình lãnh đạo UBND cấp xã có văn bản lấy ý kiến của 
các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây 
dựng (nếu cần). 

+ Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện cấp phép, công chức trực tiếp giải 
quyết hồ sơ sẽ làm Giấy phép sửa chữa,cải tạo, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký, 
chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

+ Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép, công chức trực tiếp giải quyết 
hồ sơ sẽ trình lãnh đạo UBND cấp xã có văn bản trả lời lý do không giải quyết, 
gửi về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

+ Vào sổ theo dõi, lưu hồ sơ theo quy định. 
- Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã: 
+ Yêu cầu nộp lại phiếu hẹn, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) và lưu 

trữ toàn bộ vào hồ sơ của TTHC đã thực hiện; 
+ Trả kết quả và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo quy định. 
+ Hướng dẫn người dân đến nhận kết quả và nộp lệ phí. 
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của UBND cấp xã. 
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* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng (theo mẫu). 
+ Bản sao được công chứng hoặc nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu 

một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về 
đất đai.   

+ Các bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình được cải tạo có 
tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo 
và ảnh chụp (10x15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi 
sửa chữa, cải tạo. 

+ Các điều kiện khác của hồ sơ đề nghị cấp GPXD công trình theo quy 
định tại Điều 18, Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ; 02 bộ bản vẽ thiết kế xin cấp GPXD. 
* Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân. 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã. 
  - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Phòng chuyên môn quản lý về xây dựng UBND cấp xã. 
  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn quản lý về xây 
dựng UBND cấp xã. 
  - Cơ quan phối hợp thực hiện: Không 
  * Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng 
  * Lệ phí: Cấp giấy phép xây dựng 50.000đ/giấy phép 
  * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp phép xây dựng (phụ lục 
16 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ 
Xây dựng). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
  * Căn cứ pháp lý của TTHC: 
  - Luật xây dựng ngày 26/11/2003. 
  - Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính Phủ về cấp giấy 
phép xây dựng; 
  - Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng 
“Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 
4/9/2012 của Chính Phủ về cấp giấy phép xây dựng”; 
  - Quyết định số 3288/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh 
v/v ban hành quy định về trình tự, TTHC trong lĩnh vực đầu tư các dự án phát 
triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt nước; công tác quản lý các dự án đầu 
tư xây dựng - kinh doanh khu đô thị, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh QN. 
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  - Quyết định 929/2013/QĐ-UBND Quy định cấp Giấy phép xây dựng 
công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
  - Quyết định số 3820/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh V/v Quyết định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp 
giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
 

 
Phụ lục 16 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD 
ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG  
Cải tạo/sửa chữa …….................. 

 
Kính gửi: .............................................................. 

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................ 
- Người đại diện: .............................................Chức vụ: ................................. 
- Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................. 
 Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ...................................... 
 Tỉnh, thành phố: ............................................................................................. 
 Số điện thoại: ................................................................................................. 
2. Hiện trạng công trình: ...................................................................... 
- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2.  
- Tại: ........................................... . ................................................ 
- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) ..................................... 
- Tỉnh, thành phố: ..........................................................................................  
- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: .......................  
- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2. 
- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên 
mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum). 
- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên 
mặt đất, tầng lửng, tum). 
- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum) 
3. Nội dung đề nghị cấp phép: .......................................................................... 
- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: .......................  
- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2. 
- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên 
mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum). 
- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên 
mặt đất, tầng lửng, tum). 
- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum) 



 639 

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: .................................................... 
- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: ..................... 
- Địa chỉ: ................................................................................................. 
- Điện thoại: ………………….......................... 
- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày ..................... 
5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng. 
6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin 
hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 
Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu: 
1 -                                                      ......... ngày ......... tháng ......... năm ......... 

Người làm đơn 
(Ký ghi rõ họ tên) 
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7. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch 
UBND cấp xã quyết định đầu tư 

* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức nộp hồ sơ trình thẩm định phần điều chỉnh của dự án đầu tư xây 

dựng công trình tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã. 
- Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã kiểm tra hồ 

sơ, nếu hồ sơ hợp lệ, viết giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức. 
-  Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp 

xã tổ chức thẩm định phần điều chỉnh trình Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt 
theo đúng thời hạn quy định. 

- Tổ chức căn cứ vào giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả đến bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nhận kết quả và nộp lệ phí thẩm định dự 
án (nếu có). 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả UBND cấp xã. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Tờ trình thẩm định dự án; 
+ Phần nội dung thay đổi, điều chỉnh của dự án; 
+ Văn bản pháp lý có liên quan. 
+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc chấp thuận 

chủ trương đầu tư xây dựng công trình của cấp có thẩm quyền. 
- Số lượng hồ sơ: 03 bộ 
* Thời hạn giải quyết: Không quy định thời gian thẩm định phần điều 

chỉnh của dự án. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị có chức năng quản lý kế 

hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp xã. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Báo cáo kết quả thẩm định 
* Phí, lệ phí (nếu có):  
- Lệ phí thẩm định dự án 
- Mức phí: Theo tỷ lệ % 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định dự án (Nghị định 

12/2009/NĐ-CP) 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
- Bị ảnh hưởng bởi thiên tai như động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa 

hoạn, địch họa hoặc sự kiện bất khả kháng khác. 
- Xuất hiện các yếu tố đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án. 
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- Khi quy hoạch xây dựng thay đổi trực tiếp ảnh hưởng đến địa điểm, quy 
mô, mục tiêu của dự án. 

- Khi việc điều chỉnh dự án làm thay đổi địa điểm, quy mô, mục tiêu dự 
án vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo người 
quyết định đầu tư quyết định, trường hợp điều chỉnh dự án không làm thay đổi 
quy mô, địa điểm, mục tiêu dự án, không vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư 
được tự quyết định. Những nội dung điều chỉnh dự án phải được thẩm định 
trước khi quyết định. Trường điều chỉnh dự án phù hợp với quy hoạch ngành, 
quy hoạch xây dựng đã dược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì 
phải lấy ý kiến của cơ quan này. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Xây dựng 
- Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản. 
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản 

lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của 
Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 

- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định 
chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP2009 của Chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 

- Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng. 
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Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP  

ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ) 
 

CHỦ ĐẦU TƯ 
         
            Số: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                   .........., ngày......... tháng......... năm.......... 
 

TỜ TRÌNH 
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình 

_________ 

 
                  Kính gửi:   
Căn cứ Nghị định số... ngày... của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình; 
Các căn cứ pháp lý khác có liên quan; 
Chủ đầu tư trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung 
chính sau:  
1. Tên dự án: 
2. Chủ đầu tư: 
3. Tổ chức tư vấn lập dự án: 
Tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở (nếu khác với tổ chức tư vấn lập dự án): 
4. Chủ nhiệm lập dự án: 
5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: 
6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: 
7. Địa điểm xây dựng: 
8. Diện tích sử dụng đất: 
9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở): 
10. Loại, cấp công trình: 
11. Thiết bị công nghệ (nếu có): 
12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có): 
13. Tổng mức đầu tư của dự án: 
Tổng cộng: 
Trong đó:     
- Chi phí xây dựng: 
- Chi phí thiết bị: 
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư: 
- Chi phí quản lý dự án: 
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 
- Chi phí khác: 
- Chi phí dự phòng: 
14. Nguồn vốn đầu tư: 
15. Hình thức quản lý dự án: 
16. Thời gian thực hiện dự án: 
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17. Các nội dung khác: 
18. Kết luận: 
Chủ đầu tư trình ... thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: 

Chủ đầu tư   
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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8. Thủ tục Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân 
sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch ủy ban 
nhân dân cấp xã 

* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức nộp hồ sơ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn 

ngân sách nhà nước tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã. 
- Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã kiểm tra hồ 

sơ, nếu hồ sơ hợp lệ, viết giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức. 
-  Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp 

xã tổ chức thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật trình Chủ tịch UBND cấp xã phê 
duyệt theo đúng thời hạn quy định. 

- Tổ chức căn cứ vào giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả đến bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nhận kết quả và nộp lệ phí thẩm định dự 
án (nếu có). 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả UBND cấp xã. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
+ Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật theo mẫu; 
+ Báo cáo kinh tế kỹ thuật 
+ Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ). 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị có chức năng quản lý kế 

hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp xã. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Tờ trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật 
* Phí, lệ phí (nếu có):  
- Lệ phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật 
- Mức phí: Theo tỷ lệ % 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ 

thuật (Thông tư 03/2009/TT-BXD). 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Xây dựng 
- Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản. 
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- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản 
lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của 
Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 

- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định 
chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP2009 của Chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 

- Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng. 
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Mẫu tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng) 
 

 (Tên Chủ đầu tư) 
 
       Số: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
.........., ngày......... tháng......... năm.......... 

 
Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng 

 công trình……….  
 

  Kính gửi: …(Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)… 
 
 - Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 
 - Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ 
về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 
 - Căn cứ Thông tư số … ngày … tháng … năm ... của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;  
 - Căn cứ (pháp lý khác có liên quan). 
(Tên Chủ đầu tư) trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình 
với các nội dung chính sau: 
 1. Tên công trình: 
2. Tên chủ đầu tư:  
3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: 
4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: 
5. Địa điểm xây dựng: 
6. Diện tích sử dụng đất: 
7. Tổng mức đầu tư: 
8. Nguồn vốn đầu tư: 
9. Hình thức quản lý dự án: 
10. Thời gian thực hiện: 
11. Những kiến nghị: 
(Gửi kèm theo Tờ trình này là toàn bộ hồ sơ Báo cáo KTKT và kết quả thẩm  
định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán). 
 
Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Lưu:… 

Đại diện chủ đầu tư 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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9. Thủ tục Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn 
ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp xã 

* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức nộp hồ sơ trình thẩm định phần điều chỉnh của dự án đầu tư xây 

dựng công trình tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã. 
- Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã kiểm tra hồ 

sơ, nếu hồ sơ hợp lệ, viết giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức. 
-  Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp 

xã tổ chức thẩm định phần điều chỉnh của dự án đầu tư xây dựng công trình 
trình Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt theo đúng thời hạn quy định. 

- Tổ chức căn cứ vào giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả đến bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nhận kết quả và nộp lệ phí thẩm định dự 
án (nếu có). 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả UBND cấp xã. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
+ Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình; 
+ Dự án bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở; 
+ Các văn bản pháp lý có liên quan. 
- Số lượng hồ sơ: 3 bộ 
* Thời hạn giải quyết:  
- 40 ngày làm việc đối với dự án nhóm A; 
- 30 ngày làm việc đối với dự án nhóm B;  
- 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm C 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị có chức năng quản lý kế 

hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp xã. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Báo cáo kết quả thẩm định dự án 
* Phí, lệ phí (nếu có):  
- Lệ phí thẩm tra dự án 
- Mức phí: Theo tỷ lệ % 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng 

công trình (Nghị định 12/2009/NĐ-CP). 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Xây dựng 
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- Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản. 

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản 
lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của 
Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 

- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định 
chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP2009 của Chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 

- Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng. 
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Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP  

ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ) 
 

CHỦ ĐẦU TƯ 
 

        Số: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

.........., ngày......... tháng......... năm.......... 
 

TỜ TRÌNH  
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình 

_________ 

 
                  Kính gửi:   
Căn cứ Nghị định số... ngày... của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình; 
Các căn cứ pháp lý khác có liên quan; 
Chủ đầu tư trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung 
chính sau:  
1. Tên dự án: 
2. Chủ đầu tư: 
3. Tổ chức tư vấn lập dự án: 
Tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở (nếu khác với tổ chức tư vấn lập dự án): 
4. Chủ nhiệm lập dự án: 
5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: 
6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: 
7. Địa điểm xây dựng: 
8. Diện tích sử dụng đất: 
9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở): 
10. Loại, cấp công trình: 
11. Thiết bị công nghệ (nếu có): 
12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có): 
13. Tổng mức đầu tư của dự án: 
Tổng cộng: 
Trong đó:     
- Chi phí xây dựng: 
- Chi phí thiết bị: 
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư: 
- Chi phí quản lý dự án: 
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 
- Chi phí khác: 
- Chi phí dự phòng: 
14. Nguồn vốn đầu tư: 
15. Hình thức quản lý dự án: 
16. Thời gian thực hiện dự án: 
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17. Các nội dung khác: 
18. Kết luận: 
Chủ đầu tư trình... thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: 

Chủ đầu tư   
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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III. LĨNH VỰC TƯ PHÁP 
1. Thủ tục Đăng ký kết hôn  

 * Trình tự thực hiện:   
   - Cá nhân tự chuẩn bị các giấy tờ trong thành phần hồ sơ hoặc đến 
UBND xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn theo quy định; 
  - Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn; 
 - Bộ phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn: 
 + Hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ. 
 + Cung cấp mẫu tờ khai theo quy định và hướng dẫn  người dân khai. 
 + Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Sau đó viết phiếu hẹn trả kết quả. 
   - Trả kết quả cho cá nhân theo thời gian quy định. 
 * Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của UBND xã, 
phường, thị trấn. 
 * Thành phần, số lượng hồ sơ: 
 - Thành phần hồ sơ gồm: 
 + Tờ khai theo mẫu quy định, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền như sau: 
 1. Trong trường hợp một người cư trú tại xã, phường, thị trấn này, nhưng 
đăng ký kết hôn tại xã, phường, thị trấn khác, thì phải có xác nhận của Ủy ban 
nhân dân cấp xã nơi cư trú về tình trạng hôn nhân của người đó. 
 2. Đối với người đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước 
ngoài về nước đăng ký kết hôn, thì phải có xác nhận của Cơ quan Ngoại giao, 
Lãnh sự Việt Nam tại nước sở tại về tình trạng hôn nhân của người đó. 
 3. Đối với cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang, thì thủ 
trưởng đơn vị của người đó xác nhận tình trạng hôn nhân. 
 + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;  
 +Bản cam đoan về tình trạng hôn nhân đối với những người đã qua nhiều 
nơi cư trú khác nhau trước khi về cư trú tại địa phương (kể cả thời gian cư trú ở 
nước ngoài), mà Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi xác nhận tình trạng hôn nhân 
không rõ về tình trạng hôn nhân của họ ở những nơi đó và chịu trách nhiệm về 
việc cam đoan. 
 + Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu), Sổ hộ khẩu 
(hoặc sổ đăng ký tạm trú) của người đi đăng ký; 
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
 * Thời hạn giải quyết: Trong 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 
trong trường hợp cần xác minh thêm thì thời hạn không quá 05 ngày. 
 * Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
 * Cơ quan thực hiện TTHC:  
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã. 
 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Không 
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 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn 
 - Cơ quan phối hợp: Không 
 * Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận kết hôn (cấp cho mỗi bên 
vợ, chồng 01 bản chính). 
 * Lệ phí: Không 
 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai Đăng ký kết hôn (Mẫu TP/HT-2013-
TKĐKKH, Thông tư số 09.b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp). 
 * Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Khi đăng ký kết hôn, hai bên 
nam, nữ phải có mặt. 
 * Căn cứ pháp lý của TTHC: 
  - Luật Hôn nhân và gia đình 2014. 
 - Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng 
ký và quản lý hộ tịch.  
 - Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng 
dẫn thực hiện một số Quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 
27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. 
 - Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.  
 - Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc 
hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.  
 - Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh Quy định mức thu phí hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
 - Thông tư 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 
2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử 
dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 
năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
08.a/2010/TT-BTP. 
          - Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư 
pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu 
mẫu hộ tịch. 
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Tờ khai Đăng ký kết hôn 
(Mẫu TP/HT-2013-TKĐKKH, ban hành kèm theo Thông tư số 09.b/2013/TT-

BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      
                

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN 
Kính gửi:................................................................................................ 

 

Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của 
chúng tôi không vi phạm quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam và 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình. 
Đề nghị ............................................................................................................... đăng ký. 

                   ..………., ngày ........…tháng ........năm.......... 

 Xác nhận này có giá trị trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày xác nhận. 
Ngày……....tháng……....năm…….... 

NGƯỜI KÝ GIẤY XÁC NHẬN 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

                                                   .................................... 
 Chú thích: 
(1), (2) Trường hợp làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, thì phải dán ảnh của 
hai bên nam, nữ. 

Người khai Bên nam Bên nữ 
Họ và tên   
Ngày, tháng, năm 
sinh 

  

Dân tộc    
Quốc tịch   
Nơi thường trú/tạm 
trú  

  

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/ 
Giấy tờ hợp lệ thay thế 

  

Nghề nghiệp   
Kết hôn lần thứ mấy   

Xác nhận về tình trạng hôn nhân của 
cơ quan có thẩm quyền 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 
 

Bên nam 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 

 
................................... 
 

Bên nữ 
(Ký, ghi rõ họ 

tên) 
 
........................... 

 

 

2 

 

 

1 

 
Mãu 
TP/
HT-
201
3-

TK
ĐK
KH              
(Th
ông 
tư 
số:   

09b/
201
3/T
T-

BTP
)              
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2. Thủ tục Đăng ký lại việc kết hôn  
 * Trình tự thực hiện:   
  - Cá nhân tự chuẩn bị hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được 
hướng dẫn theo quy định; 
  - Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn; 
 - Bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn: 
 + Hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ. 
 + Cung cấp mẫu tờ khai theo quy định và hướng dẫn người dân khai. 
 + Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Sau đó viết phiếu hẹn trả kết quả. 
   - Trả kết quả cho cá nhân theo thời gian quy định. 
 * Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “một cửa” 
UBND xã, phường, thị trấn 
 * Thành phần, số lượng hồ sơ: 
 - Thành phần hồ sơ gồm: 
 + Tờ khai theo mẫu quy định; 
 + Xuất trình bản sao Giấy chứng nhận kết hôn đã cấp hợp lệ trước đây 
(nếu có); trong trường hợp không có bản sao Giấy chứng nhận kết hôn, thì 
đương sự phải tự cam đoan về việc đã đăng ký, nhưng sổ hộ tịch không con lưu 
được và chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan. 
 + Xuất trình Sổ Hộ khẩu (hoặc sổ đăng ký tạm trú); Giấy chứng minh 
nhân dân (hoặc hộ chiếu) của người đi đăng ký kết hôn. 
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
 * Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc (trong trường hợp cần phải 
xác minh, thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày). 
 * Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
 * Cơ quan thực hiện TTHC:  
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã. 
 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Không 
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn. 
 - Cơ quan phối hợp: Không 
 * Kết quả thực hiện TTHC: Bản chính Giấy Chứng nhận kết hôn (đăng 
ký lại). 
 * Lệ phí: Không 
 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai Đăng ký lại việc kết hôn (Mẫu 
TP/HT-2012-TKĐKLVKH, Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của 
Bộ Tư pháp). 
 * Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Khi đăng ký lại việc kết hôn, hai 
bên nam, nữ phải có mặt. 
 * Căn cứ pháp lý của TTHC: 
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 - Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký 
và quản lý hộ tịch. 
 - Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng 
dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 
27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. 
  - Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ quy định 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình 
và chứng thực. 
         - Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư 
pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu 
mẫu hộ tịch; 
 - Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc 
hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch; 
 - Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh Quy định mức thu phí hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 
 - Thông tư 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 
2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử 
dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 
năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
08.a/2010/TT-BTP. 
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Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn 
(Mẫu TP/HT-2012-TKĐKLVT ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BTP 

ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC KẾT HÔN 

Kính gửi (1): ........................................................................... 
  Chúng tôi là: 

Đã đăng ký kết hôn tại (4)..........................................................................................  
........................................................................... ngày......... tháng .......  năm .........  
Theo Giấy chứng nhận kết hôn số:………….(5) , Quyển số:……………………(5) 
Đề nghị (1)…………………………………………….. đăng ký lại việc kết hôn. 
Lý do đăng ký lại: ..................................................................................................  
Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về cam đoan của mình. 
   Làm tại: ................................................................ , ngày ....  tháng ....  năm .......  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Chú thích:  
(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại việc kết hôn. 
(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký 
thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú. 
 (3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ 
hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”. 
(4) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký kết hôn trước đây. 
(5)  Chỉ khai khi biết rõ. 
(6) Người có yêu cầu đăng ký lại tự ghi nội dung cam đoan về việc đã đăng ký kết hôn nhưng 
không còn lưu được Sổ đăng ký kết hôn (chỉ cần thiết trong trường hợp đương sự không còn 
bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp hợp lệ trước đây). 

Họ và tên chồng: .................................  
Ngày, tháng, năm sinh: .........................  
Dân tộc: .................Quốc tịch: .............  
Nơi thường trú/tạm trú (2): .....................  
..............................................................  
Số giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế 
(3):  
..............................................................  

Họ và tên vợ: .......................................  
Ngày, tháng, năm sinh: .........................   
Dân tộc: .................Quốc tịch: .............  
Nơi thường trú/tạm trú (2): .....................  
..............................................................  
Số giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế 
(3):  
..............................................................   

Chồng 
(Ký, ghi rõ họ tên 

Vợ  
(Ký, ghi rõ họ tên) 

(6)........................................................................................... 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

Mẫu 
TP/H

T-
2012-
TKĐ
KLV
KH 
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3. Thủ tục Đăng ký khai sinh 
* Trình tự thực hiện:   
- Cá nhân tự lập hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được 

hướng dẫn làm hồ sơ theo quy định; 
- Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn; 
- Bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn: 
+ Hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ; 
+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.  
- Trả kết quả cho cá nhân theo thời gian quy định. 
* Cách thức thực hiện: Cá nhân trực tiếp hoặc ủy quyền nộp hồ sơ tại bộ 

phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Tờ khai theo mẫu quy định. 
+ Giấy chứng sinh (theo mẫu quy định), trong trường hợp trẻ em sinh ra 

ngoài cơ sở y tế thì Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người 
làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh 
phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực. 

+ Xuất trình Giấy đăng ký kết hôn (nếu có), Sổ hộ khẩu (hoặc sổ đăng ký 
tạm trú), Giấy Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) của người đi đăng ký. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn 
- Cơ quan phối hợp: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy khai sinh (bản chính) 
* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai theo mẫu quy định (Mẫu TP/HT-

2012-TKKS.1, Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp). 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký 

và quản lý hộ tịch; 
- Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2011 của Bộ Tư pháp về việc 

hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;  
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- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng 
dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 
27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; 

- Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh Quy định mức thu phí hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực. 

 - Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư 
pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu 
mẫu hộ tịch. 

- Thông tư 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 
2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử 
dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 
năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
08.a/2010/TT-BTP. 
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Mẫu Tờ khai đăng ký khai sinh 
(Mẫu TP/HT-2012-TKKS.1 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BTP 

ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH 

 
        Kính gửi: (1) ............................................................................ 

Họ và tên người khai: ........................................................................................... 
Nơi thường trú/tạm trú: (2)....................................................................................... 
Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)..................................................................... 
Quan hệ với người được khai sinh: ........................................................................ 
Đề nghị(1)...........................................................................................đăng ký khai 
sinh cho người có tên dưới đây:  
Họ và tên:........................................................................ Giới tính:........................   
Ngày, tháng, năm sinh: .....................................(Bằng chữ:.................................... 
................................................................................................................................) 
Nơi sinh: (4).………………………………………………………....……………. 
Dân tộc: ...................................... Quốc tịch: …………………………………….. 
Họ và tên cha: …………………………………………………….......………… 
Dân tộc:  ……………. Quốc tịch:  ........................Năm sinh ................................ 
Nơi thường trú/tạm trú: (2)………………………………...……………………… 
Họ và tên mẹ: ………………………………………………………...…………. 
Dân tộc: ....................Quốc tịch: ...................Năm sinh …………………………. 
Nơi thường trú/tạm trú: (2)………………………………………………………... 
Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về cam đoan của mình. 
                                                  Làm tại: ………., ngày .......tháng ......năm ......... 

 
Chú thích:  

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh. 

(2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký 
thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú. 
(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ 
hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ, số của giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”. 

 Người đi khai sinh(5) 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
.......................................... 

Người cha 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
……………………………. 

Người mẹ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
………………………….. 

Mẫu 
TP/
HT-
201
2-

TK
KS.

1 
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 (4) Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ 
em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi 
tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: trạm y tế xã Đình Bảng, huyện 
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 
Trường hợp trẻ em sinh ra ngoài bệnh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành 
chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, 
tỉnh Bắc Ninh). 
 (5) Chỉ cần thiết trong trường hợp người đi khai sinh không phải là cha, mẹ. 
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4. Thủ tục Đăng ký khai sinh quá hạn 
 * Trình tự thực hiện:   
  - Cá nhân tự lập hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được 
hướng dẫn làm hồ sơ theo quy định; 
  - Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn; 
 - Bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn: 
 + Hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ; 
 + Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Sau đó viết phiếu hẹn trả kết quả. 
   - Trả kết quả cho cá nhân theo thời gian quy định. 
 * Cách thức thực hiện: Cá nhân trực tiếp hoặc ủy quyền nộp hồ sơ tại bộ 
phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn. 
 * Thành phần, số lượng hồ sơ: 
 - Thành phần hồ sơ gồm: 
 + Tờ khai theo mẫu quy định. 
 + Giấy chứng sinh (theo mẫu quy định), trong trường hợp trẻ em sinh ra 
ngoài cơ sở y tế thì Giấy chứng sinh dược thay bằng văn bản xác nhận của người 
làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh 
phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực. 
 + Xuất trình Giấy đăng ký kết hôn (nếu có), Sổ Hộ khẩu (hoặc sổ đăng ký 
tạm trí), Giấy Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu). 
 + Đối với trường hợp đăng ký khai sinh quá hạn cho người đã có hồ sơ, 
giấy tờ cá nhân như: Sổ hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân, học bạ, bằng tốt 
nghiệp, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, mà trong các hồ sơ, giấy tờ đó đã có sự 
thống nhất về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê 
quán, thì đăng ký đúng theo nội dung đó. Trường hợp họ, tên, chữ đệm; ngày, 
tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán trong các hồ sơ, giấy tờ nói trên 
của người đó không thống nhất thì đăng ký theo hồ sơ, giấy tờ được lập đầu tiên. 
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
 * Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc (trường hợp cần phải xác 
minh thì thời hạn xác minh không quá 05 ngày). 
 * Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân                                                                
 * Cơ quan thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn  
 * Kết quả thực hiện TTHC: Bản chính Giấy khai sinh (Đăng ký quá hạn). 
 * Lệ phí: Không 
 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai theo mẫu quy định (Mẫu TP/HT-
2012-TKKS.1, Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp). 
 * Cơ quan thực hiện TTHC:  
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã 
 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Không 
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 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn 
 - Cơ quan phối hợp: Không 
 * Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
 * Căn cứ pháp lý của TTHC: 
 - Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký 
và quản lý hộ tịch. 
 - Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc 
hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.  
 - Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng 
dẫn thực hiện một số Quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 
27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. 
 - Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh quy định mức thu phí hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
 - Thông tư 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 
2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử 
dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 
năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
08.a/2010/TT-BTP. 
 - Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực. 
          - Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư 
pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu 
mẫu hộ tịch. 
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Mẫu Tờ khai đăng ký khai sinh 
(Mẫu TP/HT-2012-TKKS.1 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BTP 

ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH 

        Kính gửi: (1) ............................................................................ 
Họ và tên người khai: ........................................................................................... 
Nơi thường trú/tạm trú: (2)....................................................................................... 
Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)..................................................................... 
Quan hệ với người được khai sinh: ........................................................................ 
Đề nghị(1)...........................................................................................đăng ký khai 
sinh cho người có tên dưới đây:  
Họ và tên:........................................................................ Giới tính:........................   
Ngày, tháng, năm sinh: .....................................(Bằng chữ:.................................... 
................................................................................................................................) 
Nơi sinh: (4).………………………………………………………....……………. 
Dân tộc: ...................................... Quốc tịch: …………………………………….. 
Họ và tên cha: …………………......…………………………….......………… 
Dân tộc:  ……………. Quốc tịch:  ........................Năm sinh ................................ 
Nơi thường trú/tạm trú: (2)………………………………...……………………… 
Họ và tên mẹ: ………………………………………………………...…………. 
Dân tộc: ....................Quốc tịch: ...................Năm sinh …………………………. 
Nơi thường trú/tạm trú: (2)………………………………………………………... 
Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về cam đoan của mình. 
                                Làm tại: ………….., ngày ........... tháng ......... năm .............. 

 
Chú thích:  

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh. 

(2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký 
thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú. 
(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ 
hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ, số của giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”. 
(4) Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ 
em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi 

 Người đi khai sinh(5) 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

.......................................... 
Người cha 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
……………………………. 

Người mẹ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

………………………….. 

Mẫ
u 

TP/
HT-
201
2-

TKK
S.1 

 



 664 

tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: trạm y tế xã Đình Bảng, huyện 
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 
Trường hợp trẻ em sinh ra ngoài bệnh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành 
chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, 
tỉnh Bắc Ninh). 
(5) Chỉ cần thiết trong trường hợp người đi khai sinh không phải là cha, mẹ. 
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 5. Thủ tục Đăng ký lại việc sinh  
 * Trình tự thực hiện:   
  - Cá nhân tự lập hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được 
hướng dẫn làm hồ sơ theo quy định; 
  - Nộp  hồ sơ tại bộ phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn; 
 - Bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn: 
 + Hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ. 
 + Cung cấp mẫu tờ khai theo quy định và hướng dẫn  người dân khai. 
 + Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Sau đó viết phiếu hẹn trả kết quả. 
   - Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo thời gian quy định. 
 * Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” UBND xã, 
phường, thị trấn 
 * Thành phần, số lượng hồ sơ: 
 - Thành phần hồ sơ gồm: 
 + Tờ khai theo mẫu quy định. 
 + Bản sao Giấy đăng ký khai sinh đã cấp trước đây (nếu có). Trong 
trường hợp không có bản sao Giấy đăng ký khai sinh thì đương sự phải tự cam 
đoan về việc đã đăng ký, nhưng sổ hộ tịch không con lưu được và chịu trách 
nhiệm về nội dung cam đoan. 
 + Xuất trình Sổ Hộ khẩu (hoặc sổ đăng ký tạm trú); Giấy chứng minh 
nhân dân (hoặc hộ chiếu) của người đi đăng ký lại việc sinh. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
 * Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc (trường hợp cần phải xác 
minh, thì thời hạn được kéo dài không quá 3 ngày). 
 * Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
 * Cơ quan thực hiện TTHC:  
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã. 
 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Không 
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn 
 - Cơ quan phối hợp: Không 
 * Kết quả thực hiện TTHC: Giấy khai sinh đăng ký lại 
 * Lệ phí: Không 
 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai theo mẫu quy định (Mẫu TP/HT-
2012-TKĐKLVS, Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp). 
 * Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
 - Đăng ký lại việc sinh được thực hiện trong trường hợp việc khai sinh đã 
được đăng ký trước đây nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy khai sinh bị mất 
hoặc hư hỏng không sử dụng được. 
 * Căn cứ pháp lý của TTHC: 
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 - Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký 
và quản lý hộ tịch. 
 - Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc 
hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.  
 - Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng 
dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 
27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. 
  - Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ quy định 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình 
và chứng thực. 
 - Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư 
pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu 
mẫu hộ tịch. 
 - Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về 
việc ban hành biểu mẫu hộ tịch.  
 - Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh Quy định mức thu phí hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

- Thông tư 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 
2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử 
dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 
năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
08.a/2010/TT-BTP. 
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Tờ khai đăng ký lại việc sinh 
(Mẫu TP/HT-2012-TKĐKLVS ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BTP 

ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp) 
 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC SINH 
        Kính gửi: (1) ............................................................................ 

Họ và tên người khai: ............................................................................................  
Nơi thường trú/tạm trú: (2) ........................................................................................  
Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ..................................................................  
Quan hệ với người được khai sinh: ………………………………………………....  
Đề nghị (1) ........................................................................ đăng ký lại việc sinh 
cho người có tên dưới đây:  
Họ và tên:...................................................................... Giới tính:  ........................  
Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................  
Nơi sinh: (4)...............................................................................................................  
Dân tộc: .....................................................  Quốc tịch: ...........................................  
Họ và tên cha: ........................................................................................................  
Dân tộc:  ...............................  Quốc tịch:  ...........................Năm sinh ..................  
Nơi thường trú/tạm trú: (2) ........................................................................................  
Họ và tên mẹ: .........................................................................................................  
Dân tộc:  …………………Quốc tịch:  .................................Năm sinh ..................  
Nơi thường trú/tạm trú: (2) ........................................................................................  
Đã đăng ký khai sinh tại (5): …………………………………..ngày ………tháng 
……….năm .............................................................................................................  
Theo Giấy khai sinh số:……………….(6), Quyển số:…………………………..(6) 
Lý do đăng ký lại: ..................................................................................................  
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về cam đoan của mình. 
 

 

 
* Chú thích:  
(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại việc sinh. 
(2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi 

đăng ký thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú. 

           Làm tại:…………, ngày…….tháng……năm …… 
(7).......................................................................

. 
........................................................................ 
........................................................................ 
....................................................................... 

Người khai 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Mẫ
u 
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(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số 
Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”. 

(4) Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện, thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính 
nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, 
thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Trạm y tế xã Đình 
Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).  

Trường hợp trẻ em sinh ngoài bệnh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp 
hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 

(5) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký khai sinh trước đây. 
(6) Chỉ khai trong trường hợp biết rõ. 
(7) Người có yêu cầu đăng ký lại tự ghi nội dung cam đoan về việc đã đăng ký khai 

sinh nhưng không còn lưu được Sổ đăng ký khai sinh (chỉ cần thiết trong trường hợp đương 
sự không có bản sao Giấy khai sinh được cấp hợp lệ trước đây). 
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6. Thủ tục Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú 
 * Trình tự thực hiện:   
  - Cá nhân tự lập hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được 
hướng dẫn làm hồ sơ theo quy định; 
  - Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn; 
 - Bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn: 
 + Hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ. 
 + Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.  
 - Trả kết quả cho cá nhân theo thời gian quy định. 
 * Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của UBND xã, 
phường, thị trấn. 
 * Thành phần, số lượng hồ sơ: 
 - Thành phần hồ sơ gồm: 
 + Tờ khai theo mẫu quy định. 
 + Giấy chứng sinh (theo mẫu quy định), trong trường hợp trẻ em sinh ra 
ngoài cơ sở y tế thì Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người 
làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh 
phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực. 
 + Xuất trình Sổ Hộ khẩu (hoặc sổ đăng ký tạm trú); Giấy chứng minh 
nhân dân (hoặc hộ chiếu) của người đi đăng ký khai sinh. 
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
 * Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc 
 * Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân                                                                
 * Cơ quan thực hiện TTHC:  
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã. 
 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Không 
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn 
 - Cơ quan phối hợp: Không 
 * Kết quả thực hiện TTHC: Bản chính Giấy khai sinh  
 * Lệ phí: Không 
 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai theo mẫu quy định (Mẫu TP/HT-
2012-TKKS.1, Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp). 
 * Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
 * Căn cứ pháp lý của TTHC: 
 - Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký 
và quản lý hộ tịch. 
 - Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 về việc hướng dẫn việc ghi 
chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.  
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  - Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ quy định 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình 
và chứng thực. 
 - Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư 
pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu 
mẫu hộ tịch. 
 - Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng 
dẫn thực hiện một số Quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 
27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. 
 - Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh Quy định mức thu phí hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
 - Thông tư 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 
2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử 
dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 
năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
08.a/2010/TT-BTP. 
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Mẫu Tờ khai đăng ký khai sinh 
(Mẫu TP/HT-2012-TKKS.1 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BTP 

ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH 

 
        Kính gửi: (1) ............................................................................ 

Họ và tên người khai: ........................................................................................... 
Nơi thường trú/tạm trú: (2)....................................................................................... 
Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)..................................................................... 
Quan hệ với người được khai sinh: ........................................................................ 
Đề nghị(1)...........................................................................................đăng ký khai 
sinh cho người có tên dưới đây:  
Họ và tên:........................................................................ Giới tính:........................   
Ngày, tháng, năm sinh: .....................................(Bằng chữ:.................................... 
................................................................................................................................) 
Nơi sinh: (4).………………………………………………………....……………. 
Dân tộc: ...................................... Quốc tịch: …………………………………….. 
Họ và tên cha: …………………………………………………….......………… 
Dân tộc:  ……………. Quốc tịch:  ........................Năm sinh ................................ 
Nơi thường trú/tạm trú: (2)………………………………...……………………… 
Họ và tên mẹ: ………………………………………………………...…………. 
Dân tộc: ....................Quốc tịch: ...................Năm sinh …………………………. 
Nơi thường trú/tạm trú: (2)………………………………………………………... 
Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về cam đoan của mình. 
                                Làm tại: ………….., ngày ........... tháng ......... năm .............. 

 
* Chú thích:  
(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh. 
 (2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký 
thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú. 
 (3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ 
hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ, số của giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”. 

 Người đi khai sinh(5) 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
.......................................... 

Người cha 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
……………………………. 

Người mẹ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
………………………….. 

Mẫ
u 
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 (4) Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ 
em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi 
tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: trạm y tế xã Đình Bảng, huyện 
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 
Trường hợp trẻ em sinh ra ngoài bệnh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành 
chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, 
tỉnh Bắc Ninh). 
 (5) Chỉ cần thiết trong trường hợp người đi khai sinh không phải là cha, mẹ. 
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7. Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi 
 * Trình tự thực hiện:   
  - Cá nhân, tổ chức lập hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn (nơi cư 
trú của người đang tạm thời nuôi dưỡng hoặc nơi có trụ sở của tổ chức đang tạm 
thời nuôi dưỡng trẻ em bị bỏ rơi) để được hướng dẫn làm hồ sơ theo quy định; 
  - Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn; 
 - Bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn: 
 + Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ. 
 + Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.  
 - Trả kết quả theo thời gian quy định. 
 * Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của UBND xã, 
phường, thị trấn.  
 * Thành phần, số lượng hồ sơ: 
 - Thành phần hồ sơ gồm: 
 + Tờ khai theo mẫu quy định. 
 + Biên bản xác nhận trẻ em bị bỏ rơi. 
 + Thông báo của Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình địa phương 
 + Giấy tờ của tổ chức hoặc cá nhân (nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi). 
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
 * Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. 
 * Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân hoặc tổ chức. 
 * Cơ quan thực hiện TTHC:  
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã. 
 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Không 
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn 
 - Cơ quan phối hợp: Không 
 * Kết quả thực hiện TTHC: Giấy khai sinh bản chính 
 * Lệ phí: Không 
 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai theo mẫu quy định (Mẫu TP/HT-
2012-TKKS.1, Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp). 
 * Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
 * Căn cứ pháp lý của TTHC: 
 - Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký 
và quản lý hộ tịch. 
 - Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc 
hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.  
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 - Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng 
dẫn thực hiện một số Quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 
27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. 
  - Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ quy định 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình 
và chứng thực. 
 - Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư 
pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu 
mẫu hộ tịch. 
 - Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh Quy định mức thu phí hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
 - Thông tư 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 
2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử 
dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 
năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
08.a/2010/TT-BTP. 
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Mẫu Tờ khai đăng ký khai sinh 
(Mẫu TP/HT-2012-TKKS.1 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BTP 

ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH 
 

        Kính gửi: (1) ............................................................................ 
Họ và tên người khai: ........................................................................................... 
Nơi thường trú/tạm trú: (2)....................................................................................... 
Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)..................................................................... 
Quan hệ với người được khai sinh: ........................................................................ 
Đề nghị(1)...........................................................................................đăng ký khai 
sinh cho người có tên dưới đây:  
Họ và tên:........................................................................ Giới tính:........................   
Ngày, tháng, năm sinh: .....................................(Bằng chữ:.................................... 
................................................................................................................................) 
Nơi sinh: (4).………………………………………………………....……………. 
Dân tộc: ...................................... Quốc tịch: …………………………………….. 
Họ và tên cha: …………………………………………………….......………… 
Dân tộc:  ……………. Quốc tịch:  ........................Năm sinh ................................ 
Nơi thường trú/tạm trú: (2)………………………………...……………………… 
Họ và tên mẹ: ………………………………………………………...…………. 
Dân tộc: ....................Quốc tịch: ...................Năm sinh …………………………. 
Nơi thường trú/tạm trú: (2)………………………………………………………... 
 Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về cam đoan của mình. 
                                Làm tại: ………….., ngày ........... tháng ......... năm .............. 

 
* Chú thích:  
(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh. 

            (2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi 
đăng ký thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú. 
            (3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số 
Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ, số của giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”. 

 Người đi khai sinh(5) 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
.......................................... 

Người cha 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
……………………………. 

Người mẹ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
………………………….. 

Mẫ
u 

TP/
HT-
201
2-
TK
KS.

1 
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            (4) Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính 
nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, 
thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: trạm y tế xã Đình Bảng, 
huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 

Trường hợp trẻ em sinh ra ngoài bệnh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp 
hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 

 (5) Chỉ cần thiết trong trường hợp người đi khai sinh không phải là cha, mẹ. 
 



 677 

8. Thủ tục Đăng ký khai sinh, khai tử cho trẻ chết sơ sinh 
* Trình tự thực hiện:  

  - Cá nhân tự chuẩn bị hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được 
hướng dẫn theo quy định; 
  - Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn; 
 - Bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn: 

 + Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, thẩm định hồ sơ. 
+ Nhận hồ sơ hợp lệ; vào sổ đăng ký khai sinh, khai tử  và cấp 01 bản 

chính Giấy khai sinh, 01 bản chính Giấy chứng tử. 
- Trường hợp nếu cha mẹ không đi khai sinh khai tử; thì Công chức Tư 

pháp hộ tịch tự xác định nội dung để ghi vào Sổ đăng ký khai sinh và Sổ đăng 
ký khai tử. Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký Khai sinh và Sổ đăng ký khai tử 
phải ghi rõ “Trẻ chết sơ sinh” 

+ Trả kết quả cho công dân tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của 
UBND xã, phường, thị trấn.  
 * Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “một cửa” của 
UBND xã, phường, thị trấn. 
 * Thành phần, số lượng hồ sơ: 
 - Thành phần hồ sơ bao gồm:  

+ Giấy chứng sinh bản chính; 
+ Giấy chứng tử, hoặc giấy cam kết việc sinh, tử có người làm chứng do 

người dân tự viết; 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn 
- Cơ quan phối hợp: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Bản chính Giấy khai sinh và bản chính Giấy 

chứng tử. 
* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: trẻ em sinh ra và còn sống 24 

giờ trở lên 
* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký 

và quản lý hộ tịch ngày có hiệu lực 11/01/2006. 
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- Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực. 

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng 
dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 
27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.  

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc 
ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.  

- Thông tư số 05/2012/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 về việc ban hành và hướng 
dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch; 

- Thông tư số 09b/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 về việc ban hành và hướng 
dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 
05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP. 

- Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh Quy định mức thu phí hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

 
9. Thủ tục Đăng ký khai tử  
* Trình tự thực hiện:  

  - Cá nhân tự chuẩn bị hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được 
hướng dẫn theo quy định; 
  - Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn; 
 - Bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn: 

+ Tư vấn và hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ. 
+ Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, thẩm định hồ sơ. 
+ Nhận hồ sơ hợp lệ; vào sổ đăng ký khai tử và cấp 01 bản chính Giấy 

chứng tử. 
+ Trả kết quả cho công dân tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của 

UBND phường  
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “một cửa” của 

UBND xã, phường, thị trấn. 
 * Thành phần, số lượng hồ sơ: 
 - Thành phần hồ sơ bao gồm:  

+ Giấy báo tử hoặc Giấy tờ thay thế giấy báo tử  
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã. 
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- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Không 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn 
- Cơ quan phối hợp: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Bản chính Giấy chứng tử 
* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký 

và quản lý hộ tịch ngày có hiệu lực 11/01/2006. 
- Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực. 
- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng 

dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 
27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.  

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc 
ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.  

- Thông tư số 05/2012/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 về việc ban hành và hướng 
dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch; 

- Thông tư số 09b/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 về việc ban hành và hướng 
dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 
05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP. 

- Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh Quy định mức thu phí hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

 
10. Thủ tục đăng ký lại việc tử 

 * Trình tự thực hiện:   
  - Cá nhân tự chuẩn bị hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được 
hướng dẫn theo quy định; 
  - Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn; 
 - Bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn: 
 + Hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ. 
 + Cung cấp mẫu tờ khai theo quy định và hướng dẫn người dân khai. 
 + Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Sau đó viết phiếu hẹn trả kết quả. 
   - Trả kết quả cho cá nhân theo thời gian quy định. 
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 * Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “một cửa” 
UBND xã, phường, thị trấn 
 * Thành phần, số lượng hồ sơ: 
 - Thành phần hồ sơ gồm: 
 + Tờ khai theo mẫu quy định; 
 + Xuất trình bản sao chứng tử đã cấp hợp lệ trước đây (nếu có); trong 
trường hợp không có bản sao giấy chứng tử, thì đương sự phải tự cam đoan về 
việc đã đăng ký, nhưng sổ hộ tịch không con lưu được và chịu trách nhiệm về 
nội dung cam đoan. 
 + Xuất trình Sổ Hộ khẩu (hoặc sổ tạm trú); Giấy chứng minh thư nhân 
dân (hoặc hộ chiếu) của người đi đăng ký. 
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
 * Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc (trường hợp cần phải xác 
minh, thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày). 
 * Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân. 
 * Cơ quan thực hiện TTHC:  
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã. 
 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Không 
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn 
 - Cơ quan phối hợp: Không 
 * Kết quả thực hiện TTHC: Bản chính Giấy chứng tử (Đăng ký lại). 
 * Lệ phí: Không 
 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký lại việc tử (Mẫu TP/HT-
2012-TKĐKLVT, Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp). 
 * Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Việc tử đã được đăng ký, nhưng 
sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng 
được, thì được đăng ký lại. 
 * Căn cứ pháp lý của TTHC: 
 - Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký 
và quản lý hộ tịch. 
 - Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng 
dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 
27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. 
  - Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ quy định 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình 
và chứng thực. 
          - Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư 
pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu 
mẫu hộ tịch. 
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 - Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2011 của Bộ Tư pháp về việc 
hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.  
 - Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh quy định mức thu phí hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
 - Thông tư 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 
2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử 
dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 
năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
08.a/2010/TT-BTP. 
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Tờ khai đăng ký lại việc tử 
(Mẫu TP/HT-2012-TKĐKLVT ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BTP 

ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC TỬ 

 
Kính gửi: (1)..........................................................................  

Họ và tên người khai: ............................................................................................  
Nơi thường trú/tạm trú: (2) ........................................................................................  
Số giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)...............................................................  
Quan hệ với người đã chết: ......................................................................................  
Đề nghị (1) ...............................................................................  đăng ký lại việc 
tử cho người có tên dưới đây:  
Họ và tên: ..................................................................... Giới tính:  ........................  
Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................  
Dân tộc: ...............................................................  Quốc tịch: .................................  
Nơi thường trú/tạm trú cuối cùng: (2) ........................................................................  
Số giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)...............................................................  
Đã chết vào lúc: ..................giờ ........  phút, ngày .......... tháng ........  năm ...........  
Nơi chết: (4)...............................................................................................................  
Nguyên nhân chết: ...................................................................................................  
Số Giấy báo tử/ Giấy tờ thay thế Giấy báo tử (5) .......................................................  
do .....................................................................  cấp ngày .... tháng .....  năm .........  
Đã đăng ký khai tử tại (6): ........................................................................................  
...........................................................................  ngày ..... tháng ....  năm ..............  
Theo Giấy chứng tử số: (7)……………...............Quyển số: (7)…………………… 
Lý do đăng ký lại: ..................................................................................................  
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về cam đoan của mình. 
     Làm tại: .............................................................. , ngày ....  tháng ....  năm .......  

Người khai 
         (ký và ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
 

* Chú thích:  
(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại việc tử. 

(2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký 
thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú. 
(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ 
hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”. 

                  
(7)........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 

.......................................................................                    
 

Mẫu 
TP/
HT-
201
2-

TK
ĐK
LV
T 
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(4) Phải ghi rõ địa điểm chết (bệnh viện, trạm y tế, nhà riêng…); xã/phường, huyện/quận, 
tỉnh/thành phố. 

(5) Nếu ghi số Giấy báo tử thì gạch cụm từ “Giấy tờ thay thế giấy báo tử”, nếu ghi số “Giấy tờ 
thay thế giấy báo tử” thì gạch cụm từ “Giấy báo tử” và ghi rõ tên và số của giấy tờ thay thế. 
(6) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký khai tử trước đây. 
(7) Chỉ khai trong trường hợp biết rõ. 
(8) Người có yêu cầu đăng ký lại tự ghi nội dung cam đoan về việc đã đăng ký khai tử nhưng 
không còn lưu được Sổ đăng ký khai tử (chỉ cần thiết trong trường hợp đương sự không có 
bản sao Giấy chứng tử được cấp hợp lệ trước đây). 
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11. Thủ tục Đăng ký khai tử quá hạn 
 * Trình tự thực hiện:   
  - Cá nhân tự chuẩn bị hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được 
hướng dẫn theo quy định; 
  - Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn; 
 - Bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn: 
 + Hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ. 
 + Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Sau đó viết phiếu hẹn trả kết quả. 
   - Trả kết quả cho cá nhân theo thời gian quy định. 
 * Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “một cửa” 
UBND xã, phường, thị trấn.  
 * Thành phần, số lượng hồ sơ: 
 - Thành phần hồ sơ gồm:  
 + Giấy báo tử hoặc giấy tờ có giá trị thay thế được quy định như sau: 
 1. Đối với người chết tại bệnh viện hoặc tại cơ sở y tế, thì Giám đốc bệnh 
viện hoặc người phụ trách cơ sở y tế đó cấp Giấy báo tử; 
 2. Đối với người cư trú ở một nơi, nhưng chết ở một nơi khác, ngoài cơ sở 
y tế, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó chết cấp Giấy báo tử; 
 3. Đối với người chết là quân nhân tại ngũ, công chức quốc phòng, quân 
nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện hoặc kiểm tra tình trạng sẵn sàng 
chiến đấu, phục vụ chiến đấu và những người được tập trung làm nhiệm vụ quân 
sự do các đơn vị quân đội trực tiếp quản lý, thì thủ trưởng đơn vị đó cấp Giấy 
báo tử; 
 4. Đối với người chết trong trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giam hoặc 
tại nơi tạm giữ, thì Thủ trưởng cơ quan nơi giam, giữ người đó cấp Giấy báo tử; 
 5. Đối với người chết tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục do ngành 
Công an quản lý, thì Thủ trưởng các cơ quan đó cấp Giấy báo tử; 
 6. Đối với người chết do thi hành án tử hình, thì Chủ tịch Hội đồng thi 
hành án tử hình cấp Giấy báo tử; 
 7. Trường hợp một người bị Toà án tuyên bố là đã chết, thì quyết định của 
Toà án đã có hiệu lực pháp luật thay cho Giấy báo tử; 
 8. Trường hợp người chết có nghi vấn, thì văn bản xác định nguyên nhân 
chết của cơ quan công an hoặc của cơ quan y tế cấp huyện trở lên thay cho Giấy 
báo tử; 
 9. Đối với người chết trên phương tiện giao thông, thì người chỉ huy hoặc 
điều khiển phương tiện giao thông phải lập biên bản xác nhận việc chết, có chữ 
ký của ít nhất hai người cùng đi trên phương tiện giao thông đó. Biên bản xác 
nhận việc chết thay cho Giấy báo tử; 
 10. Đối với người chết tại nhà ở nơi cư trú, thì văn bản xác nhận việc chết 
của người làm chứng thay cho Giấy báo tử. 
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 + Xuất trình Sổ Hộ khẩu (hoặc sổ tạm trú); Giấy chứng minh thư nhân 
dân (hoặc hộ chiếu) của người đi đăng ký. 
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
 * Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc; trường hợp phải xác minh 
thì thời hạn xác minh không quá 05 ngày. 
 * Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
 * Cơ quan thực hiện TTHC:  
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã. 
 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Không 
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn 
 - Cơ quan phối hợp: Không 
 * Kết quả thực hiện TTHC: Bản chính Giấy chứng tử (Đăng ký quá hạn). 
 * Lệ phí: Không 
 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
 * Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
 * Căn cứ pháp lý của TTHC: 
 - Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng 
ký và quản lý hộ tịch.  
 - Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.  
 - Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc 
hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.  
 - Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng 
dẫn thực hiện một số Quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 
27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. 
 - Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh quy định mức thu phí hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
 - Thông tư 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 
2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử 
dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 
năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
08.a/2010/TT-BTP. 
 - Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng 
dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 
27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; 
          - Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư 
pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu 
mẫu hộ tịch. 
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12. Thủ tục Đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là đã chết 
* Trình tự thực hiện:  

  - Cá nhân tự chuẩn bị hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được 
hướng dẫn theo quy định; 
  - Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn; 
 - Bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn: 

+ Tư vấn và hướng dẫn công dân chuẩn bị hồ sơ. 
+ Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, thẩm định hồ sơ. 
+ Nhận hồ sơ hợp lệ; vào sổ đăng ký khai tử và cấp 01 bản chính Giấy 

chứng tử.  
+ Trả kết quả cho công dân tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của 

UBND xã, phường, thị trấn.  
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “một cửa” của 

UBND xã, phường, thị trấn. 
 * Thành phần, số lượng hồ sơ: 
 - Thành phần hồ sơ bao gồm:  

+ Quyết định của Tòa án (đã có hiệu lực) 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn 
- Cơ quan phối hợp: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Bản chính Giấy chứng tử 
* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký 

và quản lý hộ tịch ngày có hiệu lực 11/01/2006. 
- Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực. 
- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng 

dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 
27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.  

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc 
ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.  
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- Thông tư số 05/2012/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 về việc ban hành và hướng 
dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch; 

- Thông tư số 09b/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 về việc ban hành và hướng 
dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 
05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP. 

- Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh quy định mức thu phí hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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13. Thủ tục đăng kí việc nuôi con nuôi 
* Trình tự thực hiện:  

  - Cá nhân tự chuẩn bị hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được 
hướng dẫn theo quy định; 
  - Nộp hồ sơ (của người nhận và người được nhận làm con nuôi) tại bộ 
phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của UBND phường nơi người được nhận làm 
con nuôi thường trú (đối với các trường hợp thông thường) hoặc tại UBND cấp 
xã nơi người nhận con nuôi thường trú (nếu là cha dượng, mẹ kế hoặc cô, cậu, 
dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi hoặc có sự thỏa thuận giữa 
người nhận con nuôi với cha mẹ đẻ, người giám hộ của người được nhận làm 
con nuôi); 
 - Bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn: 

+ Tư vấn và hướng dẫn công dân chuẩn bị hồ sơ. 
      + Kiểm tra hồ sơ, lấy ý kiến của những người có liên quan; 
       + Vào sổ đăng ký việc nuôi và Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; 

+ Trả kết quả cho công dân tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của 
UBND phường (Lễ giao nhận con nuôi) 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “một cửa” của 
UBND xã, phường, thị trấn. 
 * Thành phần, số lượng hồ sơ: 
 - Thành phần hồ sơ bao gồm: (hồ sơ của người nhận nuôi con nuôi) 

1. Đơn xin nhận con nuôi theo mẫu quy định;  
2. Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân hoặc giầy tờ có giá trị thay thế (Bản sao) 
3. Phiếu lý lịch tư pháp (Bản chính, được cấp chưa quá 06 tháng) 
4. Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân (Bản sao nếu là Giấy chứng nhận 

kết hôn hoặc bản gốc nếu là giấy xác nhận tình trạng độc thân; 
5. Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp (Bản chính, 

được cấp chưa quá 06 tháng); 
6. Văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh 

tế do UBND cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú cấp (trường hợp cha 
dượng, mẹ kế hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi 
thì không cần văn bản này; bản chính, được cấp chưa quá 06 tháng). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường. thị trấn 



 689 

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã nơi thường trú của người nhận con 
nuôi hoặc của người được nhận làm con nuôi. 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận nuôi con nuôi 
* Lệ phí: 400.000 đồng. 

  - Miễn lệ phí đối với các trường hợp sau đây: 
  + Cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi. 
  + Cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi. 

 + Nhận trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo làm con nuôi. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Đơn xin nhận con nuôi (Mẫu TP/CN-2011/CN.02, Thông tư 12/2011/TT-

BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp); 
- Tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi (mẫu sử dụng cho 

người nhận con nuôi tại Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan đại diện Việt Nam ở 
nước ngoài (TP/CN-2011/CN.06, Thông tư 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của 
Bộ Tư pháp). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
Người nhận con nuôi: 
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 
- Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên - không áp dụng đối với trường hợp cha 

dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi 
hoặc cô, cậu, dì, chú bác ruột nhận cháu làm con nuôi; 

- Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi 
dưỡng, giáo dục con nuôi - không áp dụng đối với trường hợp cha dượng nhận 
con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu,dì, 
chú bác ruột nhận cháu làm con nuôi; 

  - Có tư cách đạo đức tốt. 
Điều kiện của người được nhận làm con nuôi: 
- Trẻ em dưới 16 tuổi; 
- Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường 

hợp sau đây: 
+ Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi; 
+ Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.  
- Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả 

hai người là vợ chồng. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Luật nuôi con nuôi 2011; 
- Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21/03/2011 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi; 
- Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp ban hành 

và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi. 
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Đơn xin nhận con nuôi 
(Mẫu TP/CN-2011/CN.02, ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTP  

ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp) 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI 

 
 
 
 
                Kính gửi:5 ............................................................................................. 
       ................................................................................................................                          
Chúng tôi/tôi là:                                        

 Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:  
Họ và tên: ……………………………............................ Giới tính: ……….......... 
Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................................................... 
Nơi sinh: ...................................................................................................... 
Dân tộc: ........................................................ Quốc tịch: ....................................... 
Nơi thường trú:.........................................…………………………………......… 
……….......................................….............……………………........... 
                                                
5. Trường hợp người nhận con nuôi thường trú tại Việt Nam, thì gửi UBND xã/ phường/thị 
trấn nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp người nhận con nuôi tạm trú 
ở nước ngoài, thì gửi Cơ quan đại diện Việt Nam, nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con 
nuôi. 
 

 Ông Bà 
Họ và tên   
Ngày, tháng, năm sinh   
Nơi sinh   
Dân tộc   
Quốc tịch   
Nghề nghiệp   
Nơi thường trú   
Số Giấy CMND/Hộ 
chiếu 

  

Nơi cấp   
Ngày, tháng, năm cấp   
Địa chỉ liên hệ   
Điện thoại/fax/email    

Ảnh 4 x 6 cm 

(chụp chưa quá 
6 tháng) 

Ảnh 4 x 6cm 

(chụp chưa quá 
6 tháng) 
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Tình trạng sức khỏe:………….......................……………………........................ 
Họ và tên cha: ...................................................................................................... 
Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................. ...................... 
Dân tộc:........................................ Quốc tịch: ................................................ 
Nơi thường trú: ...................................................................................................... 
............................................................................................................................ 
Họ và tên mẹ: ................................................................................................ 
Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................... 
Dân tộc:......................................... Quốc tịch: ................................................ 
Nơi thường trú: ............................................................................................. 
..................................................................................................... 
 Họ và tên, nơi thường trú của cá nhân/tổ chức đang nuôi dưỡng/giám hộ trẻ 
em6: ................................................................................................ 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
Quan hệ giữa người xin nhận con nuôi và trẻ em được nhận làm con nuôi:  
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................ 
Lý do xin nhận con nuôi:.......................................................................... 
………...……………………………………………………….............................. 
………...……………………………………………………….............................. 
 
Nếu được nhận trẻ em làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi 
dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha 
mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Chúng tôi/tôi cam kết trong thời 
hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông 
báo về tình trạng phát triển mọi mặt của con nuôi (có kèm theo ảnh) 
cho.........................................................................7 nơi chúng tôi/tôi thường trú.  
Đề  nghị8 ............................................................................................................... 
xem xét, giải quyết. 
 
                                   ..........., ngày .............. tháng ........... năm............ 
                                                  ÔNG                                               BÀ  
                                         (Ký, ghi rõ họ tên)                         (Ký, ghi rõ họ tên) 

  

                                                
6. Không cần khai phần này nếu trẻ em đang sống cùng cha,mẹ đẻ. Trường hợp trẻ em đang 
sống tại cơ sở nuôi dưỡng thì ghi tên, địa chỉ của cơ sở nuôi dưỡng. Trường hợp trẻ em đang 
sống cùng người giám hộ/người nuôi dưỡng, thì ghi họ tên, địa chỉ của người đang giám hộ/ 
nuôi dưỡng trẻ em. 
7. Ghi tên UBND xã/phường/thị trấn hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. 
4. Như kính gửi. 
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Mẫu Tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi 
(mẫu sử dụng cho người nhận con nuôi tại Ủy ban nhân dân cấp xã và Cơ quan 

đại diện Việt Nam ở nước ngoài) - TP/CN-2011/CN.06 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
TỜ KHAI HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI 

PHẦN TỰ KHAI CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI 
 
1. Ông:  
Họ và tên: ................................................................... Ngày sinh: ....................... 
Nơi sinh: ................................................................................................................ 
Số Giấy CMND: .......................... Nơi cấp: ..................Ngày cấp  ....................... 
Nghề nghiệp: ............................................................................................... 
Nơi thường trú: ...............................................................................................                                                 
Tình trạng hôn nhân9: .......................................................................................... 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
2. Bà:  
Họ và tên: .................................................................... Ngày sinh: ................... 
Nơi sinh: ......................................................................................................... 
Số Giấy CMND: .................... Nơi cấp: ................. Ngày cấp  .................... 
Nghề nghiệp: .......................................................................................................... 
Nơi thường trú: ...........................................................................                                                                                                         
Tình trạng hôn nhân10: ......................................................................... 
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................  
3. Hoàn cảnh gia đình11: ............................................................................ 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
4. Hoàn cảnh kinh tế: 
- Nhà ở: .................................................................................................................. 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
                                                
9. Khai rõ đây là lần kết hôn thứ mấy của người nhận con nuôi, tình trạng con cái.  
10. Khai như chú thích 1. 
11. Khai rõ hiện nay người nhận con nuôi đang sống cùng với ai; thái độ của những người 
trong gia đình về việc nhận con nuôi. 
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- Mức thu nhập: ........................................................................................... 
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................
........................................................................ 
- Các tài sản khác:  ......................................................................................... 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
                             
  ..............., ngày........ tháng..........năm.............. 
                                        Ông                                                       Bà 
                        (Ký, ghi rõ họ tên)                                  (Ký, ghi rõ họ tên) 
 
 
Ý kiến của Tổ trưởng tổ dân phố/Trưởng thôn về người nhận con nuôi: 
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................  
                                                                                                     

..............., ngày...........tháng............ năm......... 
                                                                  Tổ trưởng dân phố/Trưởng thôn  
         (Ký, ghi rõ họ tên) 
 Xác minh của công chức tư pháp - hộ tịch12: 
.................................................................................................................................
........................................................................ 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................                             

 ..............., ngày...........tháng............ năm......... 
                          Người xác minh                                                         
                         (Ký, ghi rõ họ tên) 
                                                      Xác nhận của UBND xã/phường/thị trấn 
                ..............., ngày...........tháng............ năm......... 
                                                   TM. UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN                         
                                                               (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

                                                
12. Ý kiến của cán bộ xác minh về các nội dung mà người nhận con nuôi tự khai ở trên. Đánh 
giá người nhận con nuôi đủ hay không đủ điều kiện để nhận con nuôi. 
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14. Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi 
* Trình tự thực hiện:  

  - Cá nhân tự chuẩn bị hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được 
hướng dẫn theo quy định; 
  - Nộp hồ sơ đăng ký lại việc nuôi con nuôi tại bộ phận “Tiếp nhận và trả 
kết quả” của UBND phường nơi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cha mẹ nuôi và 
con nuôi thường trú hoặc nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây.  
  - Bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn: 

+ Tư vấn và hướng dẫn công dân chuẩn bị hồ sơ. 
+ Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, thẩm định hồ sơ. 
+ Cấp cho người yêu cầu đăng ký lại 01 bản chính Giấy chứng nhận nuôi 

con nuôi. 
+ Trả kết quả cho công dân tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của 

UBND xã, phường, thị trấn.  
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “một cửa” của 

UBND xã, phường, thị trấn. 
 * Thành phần, số lượng hồ sơ: 
 - Thành phần hồ sơ bao gồm:  

+ Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (Trường hợp yêu cầu đăng ký lại 
tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi trước đây đã đăng ký việc nuôi 
con nuôi, thì Tờ khai phải có cam kết của người yêu cầu đăng ký lại về tính 
trung thực của việc đăng ký nuôi con nuôi trước đó và có chữ ký của ít nhất hai 
người làm chứng). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn 
- Cơ quan phối hợp: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận nuôi con nuôi 
* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (TP/CN-

2011/CN.04, Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp). 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ đăng ký nuôi con nuôi bị mất hoặc hư 

hỏng không sử dụng được; 
 - Cha, mẹ nuôi và con nuôi đều còn sống vào thời điểm yêu cầu đăng ký lại 
* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
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- Luật nuôi con nuôi 2011; 
- Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21/03/2011 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi; 
- Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp ban hành 

và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi. 
 

Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi 
(TP/CN-2011/CN.04, ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTP  

ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp) 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       
           

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI 
 

Kính gửi:13 .....................................................................................................      
................................................................................................................................. 
  Chúng tôi /tôi là: 

 
Đã nhận người có tên dưới đây làm con nuôi: 

                                                
13 Trường hợp nuôi con nuôi trong nước, thì gửi UBND xã/ phường/thị trấn nơi có thẩm 
quyền đăng ký lại việc nuôi con nuôi. Trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, thì gửi 
Sở Tư pháp, nơi có thẩm quyền đăng ký lại việc nuôi con nuôi. 
 

 Ông Bà 

Họ và tên  
 

 

Ngày, tháng, năm sinh   
Nơi sinh   
Dân tộc   
Quốc tịch   
Nơi thường trú   
Số Giấy CMND/Hộ 
chiếu      

  

Nơi cấp   
Ngày, tháng, năm cấp   

Địa chỉ liên hệ  
 

 

Điện thoại/fax/email   

Ảnh 4x 6 cm 

(chụp chưa quá 
6 tháng) 

 

Ảnh 4x 6 cm 

(chụp chưa quá 
6 tháng) 
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Họ và tên: ......................................................................................Giới tính: ........ 
Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................... 
Nơi sinh: ........................................................................................................... 
Dân tộc: ...............................................................Quốc tịch: ................................ 
Nơi thường trú: ............................................................................................. 
.................................................................................................................................
........................................................................ 
Phần khai về bên giao con nuôi trước đây14: 

 
Quan hệ với trẻ được nhận làm con nuôi 15:...................................................... 
Tên cơ sở nuôi dưỡng: ...................................................................................... 
Chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng: ........................................ 
.................................................................................................................................
........................................................................ 
Việc nuôi con nuôi đã được đăng ký tại: ............................................... 
........................................................................................................................ngày.
.............tháng..............năm............ . 
Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về cam đoan của mình. 
                                                
14 Nếu có được các thông tin này. 
15 3 Ghi rõ là cha, mẹ đẻ; người giám hộ hay cơ sở nuôi dưỡng. Nếu là cơ sở nuôi dưỡng thì 
ghi rõ tên cơ sở nuôi dưỡng, chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng. 
4 Không cần có xác nhận của người làm chứng nếu đăng ký lại việc nuôi con nuôi tại UBND cấp 
xã/STP nơi đã đăng ký việc NCN trước đây. 
 

 Ông Bà 

Họ và tên  
 

 

Ngày, tháng, năm sinh   
Nơi sinh   
Dân tộc   
Quốc tịch   

Nơi thường trú/tạm trú   
 

 

Số Giấy CMND/Hộ 
chiếu      

  

Nơi cấp   
Ngày, tháng, năm cấp   

Địa chỉ liên hệ  
 

 

Điện thoại/fax/email   
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Đề nghị....................................................................................... đăng ký. 
    ..................., ngày ............tháng............năm............  

                                                                                           Người khai                                   
                                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên) 
                           

 

Xác nhận của  Người làm chứng thứ nhất4 
Tôi tên là.......................................................sinh 
năm .........  
Số CMND............................., cư trú tại...............  
.............................................................................. 
Tôi xin làm chứng việc nuôi con nuôi nêu trên  
là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về việc 
làm chứng của mình. 
  ................., ngày..........tháng......... năm........... 

                         (Ký, ghi rõ họ tên)   
 

Xác nhận của  Người làm chứng thứ hai 

Tôi tên là......................sinh năm ...............  
Số CMND...................., cư trú tại............... 
..................................................................... 
Tôi xin làm chứng việc nuôi con nuôi nêu 
trên là đúng sự thật và xin chịu trách 
nhiệm về việc làm chứng của mình 
 ..............., ngày.........tháng......... năm........ 

  (Ký, ghi rõ họ tên) 
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15. Thủ tục đăng kí nuôi con nuôi thực tế 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

UBND xã, phường, thị trấn; 
- UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; viết phiếu 

tiếp nhận, hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức; 
- Cá nhân, tổ chức căn cứ vào phiếu tiếp nhận và trả kết quả, đến UBND 

xã, phường, thị trấn nhận kết quả theo quy định. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” 

của UBND xã, phường, thị trấn. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm:  
+ Tờ khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế. Trong Tờ khai cần ghi rõ ngày, 

tháng, năm phát sinh quan hệ nuôi con nuôi trên thực tế, có chữ ký của ít nhất 
hai người làm chứng. 

+ Kèm theo Tờ khai phải có các giấy tờ sau đây: 
1) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của người nhận con nuôi; 
2) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh của người 

được nhận làm con nuôi; 
3) Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn của người nhận con nuôi, nếu có; 
4) Giấy tờ, tài liệu khác để chứng minh về việc nuôi con nuôi, nếu có. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn 
- Cơ quan phối hợp: không. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận nuôi con nuôi. 
* Lệ phí: Không  
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng kí việc nuôi con nuôi thực tế 

(TP/CN-2011/CN.03) ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BTP ngày 
27/6/2011 của Bộ Tư pháp). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Khi đăng ký việc nuôi con nuôi, 
cả người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi đều phải có mặt. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Luật nuôi con nuôi 2011; 
- Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21/03/2011 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi; 
- Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp ban hành 

và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi. 
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                                                                                        Mẫu TP/CN-2011/CN.03 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

TỜ KHAI 
ĐĂNG KÝ VIỆC NUÔI CON NUÔI THỰC TẾ 

 
Kính gửi:  
                Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn..........................................., 

                     huyện/quận................................, tỉnh/thành phố............................ 
 

Người nhận con nuôi:                                                    

 Ông Bà 
Họ và tên   
Ngày, tháng, năm sinh   

Nơi sinh   

Dân tộc   

Quốc tịch   

Nghề nghiệp   

Nơi thường trú   

Số Giấy CMND/Hộ 
chiếu 

  

Nơi cấp   

Ngày, tháng, năm cấp    

Địa chỉ liên hệ   

Điện thoại/fax/email   
 

 Người được nhận làm con nuôi: 
Họ và tên: ……………………………......... Giới tính: ……….................... 
Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................. 
Nơi sinh: ....................................................................................................... 
Dân tộc: ......................................... Quốc tịch: ............................................ 
Nơi thường trú: ………………...........................…………………….......... 
………...…………………………………………….................................... 
 

Ảnh 4 x 6 cm 
(của người 
nhận con 

nuôi, 
chụp chưa 

quá  6 tháng) 

Ảnh 4 x 6 cm 
(của người 
được nhận 

làm con nuôi 
chụp chưa 

quá  6 tháng) 
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Người giao con nuôi trước đây16: 
 Ông Bà 

Họ và tên   
Ngày, tháng, năm sinh   
Dân tộc   
Quốc tịch   
Nơi thường trú   
Số  Giấy CMND/Hộ 
chiếu 

  

Nơi cấp   
Ngày, tháng, năm cấp    
Địa chỉ liên hệ   
Điện thoại   
Quan hệ với người 
được nhận làm con 
nuôi 

  

 
 Việc nuôi con nuôi đã phát sinh trên thực tế kể từ ngày............ tháng............ 
năm............ và đến nay quan hệ nuôi con nuôi vẫn đang tồn tại. 

Chúng tôi/tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình. 

  
Đề nghị .......................................................................................... đăng ký. 
 
                                               ............., ngày ............. tháng ........... năm..........                           
                                                   ÔNG                                         BÀ  
                                        (Ký, ghi rõ họ tên)                       (Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 
NGƯỜI LÀM CHỨNG THỨ NHẤT 

Tôi tên là.........................................................sinh năm 
...............  

 Số CMND...................................., cư trú 
tại................................ 

................................................................................................................. 

Tôi xin làm chứng có biết về việc 
Ông............................................ và 
Bà............................................... 

 NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN LÀM CON 
NUÔI TỪ 9 TUỔI TRỞ LÊN 

(Ký/điểm chỉ, ghi rõ họ tên) 
 

 

 

 

NGƯỜI LÀM CHỨNG THỨ HAI 

                                                
16  Nếu có được các thông tin này. 
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 nuôi trẻ em có tên........................................................, 

sinh ngày ...................... từ năm ......... đến nay là 
hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách 
nhiệm về việc làm chứng của mình. 
          ................., ngày..........tháng......... năm........... 
                         (Ký, ghi rõ họ tên)   

 

Tôi tên là..................................................sinh năm 
.............. 

 Số CMND........................., cư trú 
tại.................................. 
................................................................................................... 

Tôi xin làm chứng có biết về việc 
Ông....................................... và 
Bà........................................... 

 nuôi trẻ em có tên......................................................., 

sinh ngày ........................... từ năm ........... đến nay 
là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu 
trách nhiệm về việc làm chứng của mình. 
          ................., ngày..........tháng......... năm........... 

       (Ký, ghi rõ họ tên)   
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16. Thủ tục Đăng ký việc giám hộ 
 * Trình tự thực hiện:   
  - Cá nhân tự chuẩn bị hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được 
hướng dẫn theo quy định; 
  - Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn; 
 - Bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn: 
 + Hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ. 
 + Cung cấp mẫu tờ khai theo quy định và hướng dẫn  người dân khai. 
 + Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Sau đó viết phiếu hẹn trả kết quả. 
   - Trả kết quả cho cá nhân theo thời gian quy định. 
 * Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận “một cửa” UBND xã, phường, 
thị trấn. 
 * Thành phần, số lượng hồ sơ: 
 - Thành phần hồ sơ gồm: 
 + Tờ khai theo mẫu quy định. 
 + Giấy cử giám hộ. 
 + Danh mục tài sản của người được giám hộ (nếu có). 
 + Xuất trình Sổ Hộ khẩu (hoặc sổ tạm trú); Giấy chứng minh thư nhân 
dân (hoặc hộ chiếu) của người đi đăng ký. 
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
 * Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy 
tờ hợp lệ; Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài 
thêm không quá 5 ngày. 
 * Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
 * Cơ quan thực hiện TTHC:  
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã. 
 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Không 
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn. 
 - Cơ quan phối hợp: Không 
 * Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định công nhận việc giám hộ. 
 * Lệ phí: Không 
 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
 - Tờ khai theo mẫu quy định (Mẫu TP/HT-2012-TKGH, Thông tư 
05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp). 
 - Giấy cử người giám hộ (Mẫu STP/HT-2006-GH.1, Quyết định số 
01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp). 
 * Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
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 - Giấy cử giám hộ do người cử giám hộ lập; nếu có nhiều người cùng cử 
một người giám hộ, thì tất cả phải cùng ký vào Giấy cử giám hộ. 
 - Trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng, thì người cử 
giám hộ phải lập danh mục tài sản và ghi rõ tình trạng của tài sản đó, có chữ ký 
của người cử giám hộ và người được cử làm giám hộ. Danh mục tài sản được 
lập thành 03 bản, một bản lưu tại UBND cấp xã nơi đăng ký việc giám hộ, một 
bản giao cho người giám hộ, một bản giao cho người cử giám hộ. 
 - Khi đăng ký việc giám hộ, người cử giám hộ và người được cử làm giám 
hộ phải có mặt. 
 * Căn cứ pháp lý của TTHC: 
 - Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng 
ký và quản lý hộ tịch.  
 - Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.  
 - Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2011 của Bộ Tư pháp về việc 
hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.  
 - Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng 
dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 
27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. 
          - Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư 
pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu 
mẫu hộ tịch. 
 - Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh Quy định mức thu phí hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
 - Thông tư 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 
2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử 
dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 
năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
08.a/2010/TT-BTP. 
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Mẫu Tờ khai đăng ký việc giám hộ 
(Mẫu TP/HT-2012-TKGH ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BTP 

ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC GIÁM HỘ 

Kính gửi: (1).............................................................................. 
Họ và tên người khai: ...............................................................Giới tính ................  
Nơi thường trú/tạm trú: (2) ........................................................................................  
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) .............................................................  
Đề nghị(1) ....................................................................... đăng ký việc giám hộ 
giữa những người có tên dưới đây:  
Người giám hộ: 
Họ và tên: .................................................................................. Giới tính ................  
Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................  
Dân tộc:......................................................................Quốc tịch: ..............................  
Nơi thường trú/tạm trú: (2) ........................................................................................  
Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)..................................................................... 
Người được giám hộ: 
Họ và tên: ............................................................................. Giới tính .....................  
Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................  
Nơi sinh:(4) ...............................................................................................................  
Dân tộc: ........................................................................Quốc tịch: ...........................  
Nơi thường trú/tạm trú: (2) ........................................................................................  
Lý do đăng ký giám hộ: .........................................................................................    
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về cam đoan của mình. 

   Làm tại: ................, ngày ...... tháng ....... năm .......... 

* Chú thích:  
(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký giám hộ. 

(2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký 
thường trú thì gạch cụm từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú. 
(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ 
hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”. 
(4) Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện, thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ 
em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi 
tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Trạm y tế xã Đình Bảng, 
huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).  
Trường hợp trẻ em sinh ngoài bênh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính 
(cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc 
Ninh). 
 (5) Chỉ cần thiết trong trường hợp người khai không phải là người giám hộ. 

Người giám hộ  
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Người khai(5) 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Mẫu 
TP/HT-
2012-
TKGH 
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Mẫu Giấy cử người giám hộ 
(Mẫu STP/HT-2006-GH.1 ban hành kèm theo Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP 

ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp) 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           
GIẤY CỬ NGƯỜI GIÁM HỘ 

Kính gửi: .............................................................................................  
Họ và tên người cử giám hộ: .................................................Giới tính:.............. 
Năm sinh:............................................................................................................... 
Dân tộc:.....................................................Quốc tịch:................................... 
Nơi thường trú/tạm trú: .......................................................................................... 
Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:.................................................................... 
Quan hệ với người cần được giám hộ:................................................................... 
Cử người có tên dưới đây: 

Làm người giám hộ cho người có tên dưới đây: 
Họ và tên: ................................................................Giới tính:............................... 
Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................ 
Nơi sinh:......................................................................................................... 
Dân tộc:.....................................................Quốc tịch:............................................ 
Nơi thường trú/tạm trú: .................................................................................... 
Lý do cử giám hộ:.................................................................................. 
…………………………………………………………………………………… 
          Đề nghị............................................................................. đăng ký. 

Làm tại:.....................ngày ..........tháng..........năm..........  
 Người cử giám hộ (1)                                 

                                                                                   Người cử giám hộ 1 
                           
                         ..............................                                                                                  
 * Chú thích: 
 (1) Nếu có nhiều người cùng cử một người làm giám hộ, thì tất cả phải cùng ký vào 
Giấy cử người giám hộ. 

 ÔNG BÀ 

Họ và tên  
 

 

Ngày, tháng, năm sinh   

Dân tộc   

Quốc tịch   

Nơi thường trú/tạm trú   
 

 

Số Giấy CMND/Hộ 
chiếu      

  

Ý kiến của người được cử làm giám hộ 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
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17. Thủ tục đăng ký thay đổi, chấm dứt việc giám hộ 
 * Trình tự thực hiện:   
  - Cá nhân tự chuẩn bị hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được 
hướng dẫn theo quy định; 
  - Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn; 
 - Bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn: 
 + Hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ. 
 + Cung cấp mẫu tờ khai theo quy định và hướng dẫn  người dân khai. 
 + Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Sau đó viết phiếu hẹn trả kết quả. 
   - Trả kết quả cho cá nhân theo thời gian quy định. 
 * Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “một cửa” 
UBND xã, phường, thị trấn. 
 * Thành phần, số lượng hồ sơ: 
 - Thành phần hồ sơ gồm: 
 + Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ.  
 +Quyết định công nhận việc giám hộ đã cấp trước đây. 
 + Xuất trình các giấy tờ cần thiết để chứng minh đủ điều kiện chấm dứt 
việc giám hộ theo quy định của Bộ Luật Dân sự.  
 + Trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng, đã được lập 
thành danh mục khi đăng ký giám hộ, thì người yêu cầu chấm dứt việc giám hộ 
phải nộp danh mục tài sản đó và danh mục tài sản hiện tại của người được giám.  
 + Trong trường hợp người giám hộ đề nghị được thay đổi giám hộ và có 
người khác có đủ điều kiện nhận làm giám hộ, thì các bên làm thủ tục đăng ký 
chấm dứt việc giám hộ cũ và đăng ký việc giám hộ mới theo quy định.  
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
 * Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ; trong trường hợp phải xác minh thì thời gian kéo dài thêm không quá 02 ngày. 
 * Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
 * Cơ quan thực hiện TTHC:  
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã 
 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Không 
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn 
 - Cơ quan phối hợp: Không 
 * Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ. 
 * Lệ phí: Không 
 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ 
(Mẫu TP/HT-2012-TKCDGH, Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của 
Bộ Tư pháp). 
 * Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
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 * Căn cứ pháp lý của TTHC: 
 - Luật Hôn nhân và gia đình số 22/2000-QH10 ngày 09/6/2000. 
 - Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng 
ký và quản lý hộ tịch. 
 - Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.  
 - Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng 
dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 
27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. 
 - Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2011 của Bộ Tư pháp về việc 
hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.  
          - Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư 
pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu 
mẫu hộ tịch. 
 - Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh Quy định mức thu phí hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
 - Thông tư 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 
2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử 
dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 
năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
08.a/2010/TT-BTP. 
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Mẫu Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ 
(Mẫu TP/HT-2012-TKCDGH ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BTP 

ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp) 
 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT VIỆC GIÁM HỘ 

 
Kính gửi: (1) ........................................................................... 

Họ và tên người khai:............................................................................................ 
Nơi thường trú/tạm trú: (2)....................................................................................... 
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)............................................................ 
Đề nghị .................................................. đăng ký chấm dứt việc giám hộ giữa: 
Người giám hộ: 
1. Họ và tên: ............................................................ Giới tính ............................... 
Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................... 
Dân tộc:......................................................................Quốc tịch: ............................ 
Nơi thường trú/tạm trú: (2)....................................................................................... 
Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3).................................................................... 
2. Họ và tên: ............................................................... Giới tính ............................ 
Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................... 
Dân tộc:......................................................................Quốc tịch: ............................ 
Nơi thường trú/tạm trú: (2)....................................................................................... 
Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)..................................................................... 
Người được giám hộ: 
Họ và tên: ..................................................................Giới tính:.............................. 
Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................ 
Nơi sinh: (4).............................................................................................................. 
Dân tộc:.....................................................................Quốc tịch:.............................. 
Nơi thường trú/tạm trú: (2)....................................................................................... 
Theo Quyết định công nhận việc giám hộ số ........................ do ......................cấp 
ngày........ tháng.......... năm ............... 
Lý do chấm dứt việc giám hộ:................................................................................    
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về cam đoan của mình. 
              Làm tại:..........., ngày .........tháng....... năm........ 
                                         

* Chú thích:  
(1) Gửi UBND hay Sở Tư pháp thì ghi rõ tên UBND/tên Sở Tư pháp. 
(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ 
“thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú. 

 
 

Người khai 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Mẫu 
TP/
HT-
201
2-

TK
CD
GH 

 

 

(QĐ 
số: 

01/200
6/QĐ-
BTP) 
STP 
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(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ 
hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”. 
(4) Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện, thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ 
em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi 
tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Trạm y tế xã Đình Bảng, 
huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).  
Trường hợp trẻ em sinh ngoài bênh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính 
(cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc 
Ninh).  
Trường hợp trẻ em được sinh ra ở nước ngoài, thì nơi sinh được ghi theo tên thành phố, tên 
nước, nơi trẻ em đó được sinh ra (ví dụ: Luân Đôn, Liên hiệp vương quốc Anh và Bắc Ai-len; 
Bec-lin, Cộng hòa liên bang Đức). 
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18. Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con  
 * Trình tự thực hiện:   
  - Cá nhân chuẩn bị hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được 
hướng dẫn theo quy định; 
  - Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn; 
 - Bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn: 
 + Hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ. 
 + Cung cấp mẫu tờ khai theo quy định và hướng dẫn  người dân khai. 
 + Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Sau đó viết phiếu hẹn trả kết quả. 
   - Trả kết quả cho cá nhân theo thời gian quy định. 
 * Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “một cửa” 
UBND xã, phường, thị trấn. 
 * Thành phần, số lượng hồ sơ:  
 - Thành phần hồ sơ gồm: 
 + Tờ khai theo mẫu quy định 
 + Xuất trình Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao) của người con. 
 + Xuất trình các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh 
quan hệ cha, mẹ, con (nếu có). 
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
 * Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ; trường hợp cần xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày. 
 * Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
 * Cơ quan thực hiện TTHC:  
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã. 
 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Không 
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn 
 - Cơ quan phối hợp: Không 
 * Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con. 
 * Lệ phí: 10.000đ/trường hợp (theo Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND 
ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh Quảng Ninh Quy định mức thu phí hộ tịch, hộ 
khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh). 
 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
 - Tờ khai đăng ký việc nhận con (Mẫu TP/HT-2012-TKCMC.1, Thông tư 
số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp) 
 - Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (Mẫu TP/HT-2012-TKNCM.2, 
Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp);  
 - Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (Mẫu TP/HT-2012-TKNCM.3, 
Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp). 
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 * Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
 - Việc nhận cha, mẹ, con theo quy định được thực hiện, nếu bên nhận, bên 
được nhận là cha, mẹ, con còn sống vào thời điểm đăng ký nhận cha, mẹ, con và 
việc nhận cha, mẹ, con là tự nguyện và không có tranh chấp giữa những người 
có quyền và lợi ích liên quan đến việc nhận cha, mẹ, con. 
 - Người con đã thành niên hoặc người giám hộ của người con chưa thành 
niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự cũng được làm thủ 
tục nhận cha, mẹ theo quy định, trong trường hợp cha, mẹ đã chết; nếu việc nhận 
cha, mẹ là sự tự nguyện và không có tranh chấp giữa những người có quyền và 
lợi ích liên quan đến việc nhận cha, mẹ. 
 * Căn cứ pháp lý của TTHC: 
 - Luật Hôn nhân và gia đình số 22/2000-QH10 ngày 09/6/2000. 
 - Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng 
ký và quản lý hộ tịch. 
 - Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.  
 - Thông tư số 01/2008/TTg-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng 
dẫn thực hiện một số Quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 
27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. 
 - Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2011 của Bộ Tư pháp về việc 
hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.  
          - Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư 
pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu 
mẫu hộ tịch. 
 - Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh Quy định mức thu phí hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
 - Thông tư 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 
2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử 
dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 
năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
08.a/2010/TT-BTP. 
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Mẫu Tờ khai đăng ký việc nhận con 
(Mẫu TP/HT-2012-TKCMC.1 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BTP 

ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp) 
 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CON 

 
Kính gửi: (1)..........................................................................  

Họ và tên người khai: …………………...….Giới tính:………………………... 
Nơi thường trú/tạm trú:(2) ........................................................................................  
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ..............................................................  
Đề nghị (1) .......................................................................... công nhận người có 
tên dưới đây là con của tôi: 
Họ và tên:...................................................................... Giới tính:  ........................  
Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................  
Dân tộc: ...................................................  Quốc tịch: .............................................  
Nơi thường trú/tạm trú: (2) ........................................................................................  
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (4) ..............................................................  
Hiện đang được người có tên dưới đây nuôi dưỡng:  

 
Quan hệ giữa người nuôi dưỡng với người được nhận là con: ...........................  
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật, việc nhận con của 
tôi là tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
cam đoan của mình. 
   Làm tại: ................................................................ , ngày ....  tháng ....  năm .......  
 

 ÔNG BÀ 

Họ và tên  
 

 

Ngày, tháng, năm 
sinh 

  

Dân tộc   

Quốc tịch 
 

  

Nơi thường trú/tạm 
trú (2) 

 
 
 

 

Số CMND/Giấy tờ 
hợp lệ thay thế (3) 

 

  

  Người khai 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

(QĐ 
số: 

01/200
6/QĐ-
BTP) 
STP 

Mẫ
u 

TP/
HT-
201
2-

TK
CM
C.1 
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* Chú thích:  
(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc nhận con. 
(2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký 
thường trú thì gạch cụm từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú. 
 (3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ 
hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”. 
(4) Nếu không có thì để trống, nếu có thì ghi như hướng dẫn tại điểm (3).  

 
………………………………. 

 
Các giấy tờ, tài liệu kèm theo (nếu có) để 
chứng minh quan hệ cha, mẹ, con: 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 

 
Ý kiến của người hiện đang là mẹ 
hoặc cha (trừ trường hợp mẹ hoặc 
cha đã chết, mất tích, mất năng lực 
hoặc hạn chế năng lực hành vi dân 
sự): 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

(ký, ghi rõ họ tên) 
……………………. 
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Mẫu Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ 
(Mẫu TP/HT-2012-TKNCM.2 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BTP 

ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp) 
 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ 

(Dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha 
cho con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi 

dân sự)  
         Kính gửi: (1) ............................................................................  
 
Họ và tên người khai: ............................................................................................  
Nơi thường trú/tạm trú: (2) ........................................................................................  
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ..............................................................  
Quan hệ với người nhận cha/mẹ: (4) ......................................................................  
Đề nghị(1) ......................................................  công nhận người có tên dưới 
đây: 
Họ và tên: …………………………………………………..……………………. 
Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................  
Dân tộc:...................................................................Quốc tịch: .................................  
Nơi thường trú/tạm trú: (2) ........................................................................................  
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ..............................................................  
Là cha/mẹ(4) của người có tên dưới đây: 
Họ và tên: ………………………………..Giới tính:…………………………….. 
Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................  
Dân tộc:....................................................................Quốc tịch: ................................  
Nơi thường trú/tạm trú: (2) ........................................................................................  
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (5) .............................................................  
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật; việc nhận cha/mẹ của 
tôi là tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam 
đoan của mình. 
                             Làm tại:................................... ngày ....  tháng  ...  năm ............  

                                                           Người khai 
                                                                              (ký và ghi rõ họ tên) 
                                                                            …………………………… 
 
Các giấy tờ, tài liệu kèm theo (nếu có) để 
chứng minh quan hệ cha, mẹ, con: 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

Ý kiến của người hiện đang là mẹ 
hoặc cha (trừ trường hợp mẹ hoặc cha 
đã chết, mất tích, mất năng lực hoặc 
hạn chế năng lực hành vi dân sự): 
……………………………………… 
……………………………… 
……………………………………… 

(QĐ 
số: 

01/200
6/QĐ-
BTP) 
STP 

                 
Mẫu 
TP/H

T-
202-
TKN
CM.2 
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    * Chú thích:  
(1) Ghi rõ tên Cơ quan đăng ký việc nhận cha, mẹ. 
(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký 
thường trú thì gạch cụm từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú. 
(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ 
hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”. 
(4) Nếu là cha thì gạch chữ “mẹ”, nếu là mẹ thì gạch chữ “cha”. 

(5) Nếu không có thì để trống, nếu có thì ghi như hướng dẫn tại điểm (3). 
 

…………………………………………… ……………………………………… 
…………………………………… 
……………………………………… 

(ký, ghi rõ họ tên) 
 

………………………. 
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Mẫu Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ 
(Mẫu TP/HT-2012-TKNCM.3 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BTP 

ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp) 
 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ 

(Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha, mẹ) 
 

          Kính gửi:(1) .............................................................................  
Họ và tên: ………………………………….Giới tính:………………………….. 
Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................  
Dân tộc:.......................................................... Quốc tịch: ........................................  
Nơi thường trú/tạm trú: (2) ........................................................................................  
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ..............................................................  
Đề nghị (1) ............................................................……… công nhận người 
dưới đây là(4) ..................................................... của tôi: 
Họ và tên: ................................................................................................................  
Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................  
Dân tộc: ......................................................... Quốc tịch: ........................................  
Nơi thường trú/tạm trú: (2)  .......................................................................................  
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) .............................................................  
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật, việc nhận(4) 
…………… ………………của tôi là tự nguyện và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về cam đoan của mình. 
                                          Làm tại: ........................ , ngày ......  tháng ......  năm ......  
 
 

 

Các giấy tờ, tài liệu kèm theo (nếu có) để 
chứng minh quan hệ cha, mẹ, con: 
………………………………………… 
……………………………………….…
……………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
 

Ý kiến của người được nhận là cha/mẹ: 
……………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
……………………………………… 
…………………………………… 

(ký, ghi rõ họ tên) 
 

…………………….. 

Mẫ
u 
TP/
HT-
201
2-
TK
NC
M.3 
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* Chú thích:  
 (1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc nhận cha, mẹ. 
 (2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi 
đăng ký thường trú thì gạch cụm từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú. 
  (3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số 
Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”. 
  (4) Nếu nhận cha thì ghi chữ “cha”, nếu nhận mẹ thì ghi chữ “mẹ”. 

 
 Người khai 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 
 

 
………………………………… 
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 19. Thủ tục đăng ký điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy 
tờ hộ tịch khác 
 * Trình tự thực hiện:   
  - Cá nhân tự chuẩn bị hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được 
hướng dẫn theo quy định; 
  - Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn; 
 - Bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn: 
 + Hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ. 
 + Cung cấp mẫu tờ khai theo quy định và hướng dẫn  người dân khai. 
 + Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.  
 - Trả kết quả cho cá nhân theo thời gian quy định. 
 * Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại tại bộ phận “một cửa” 
UBND xã, phường, thị trấn. 
 * Thành phần, số lượng hồ sơ: 
 - Thành phần hồ sơ bao gồm: 
 + Tờ khai theo mẫu quy định; 
 + Xuất trình Bản chính giấy khai sinh. Trường hợp nội dung điều chỉnh 
không liên quan đến Giấy khai sinh thì phải xuất trình các giấy tờ khác làm căn 
cứ cho việc điều chỉnh. 
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
 * Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc  
 * Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
 * Cơ quan thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn  
 * Kết quả thực hiện TTHC: Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các 
giấy tờ hộ tịch khác 
 * Lệ phí: Không 
 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai điều chỉnh nội dung trong các 
giấy tờ hộ tịch khác (Mẫu TP/HT-2012-TKĐCHT, Thông tư 05/2012/TT-BTP 
ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp). 
 * Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Sổ hộ tịch còn lưu trữ tại UBND cấp xã. 
 * Căn cứ pháp lý của TTHC: 
 - Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng 
ký và quản lý hộ tịch. 
 - Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.  
 - Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng 
dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 
27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. 
 - Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc 
hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.  
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          - Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư 
pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu 
mẫu hộ tịch. 
 - Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh Quy định mức thu phí hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
 - Thông tư 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 
2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử 
dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 
năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
08.a/2010/TT-BTP. 
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Mẫu Tờ khai điều chỉnh nội dung trong các giấy tờ hộ tịch khác 
(Mẫu TP/HT-2012-TKĐCHT ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BTP 

ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp) 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG  
TRONG CÁC GIẤY TỜ HỘ TỊCH KHÁC  

(Không phải là Giấy khai sinh) 
 

Kính gửi: (1)..........................................................................  
 
Họ và tên người khai:.............................................................................................   
Nơi thường trú/tạm trú(2) ..........................................................................................   
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ..............................................................  
Quan hệ với người được điều chỉnh hộ tịch:.............................................................  
Đề nghị (1) ....................................................................điều chỉnh (4) ......................  
...........................................................................  cho người có tên dưới đây: 
Họ và tên: ...................................................................... Giới tính:............................  
Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................................................  
Dân tộc: ............................................................ Quốc tịch: ......................................  
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:..................................................................  
Nơi thường trú/tạm trú: ............................................................................................  
Đã đăng ký (5) .....................................................................tại .................................  
...........................................................................  ngày ......... tháng .....  năm .........  
Theo (6):.........................................Số:................................Quyển số: ........................  
từ (7) .........................................................................................................................   
thành (7) : .................................................................................................................  
Lý do: ......................................................................................................................    
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về cam đoan của mình. 
                              Làm tại: .............................., ngày ....... tháng ........ năm ............      

                                                                                               

 
 
Các giấy tờ kèm theo (nếu có) để chứng minh nội dung điều chỉnh 
.............................................................. .......................... 

 Người khai 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 

........................................ 

Mẫu 
TP/H

T-
2012-
TKĐ
CHT 
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.............................................................. .......................... 
................................................................................................ 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
 * Chú thích:  
 (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện việc điều chỉnh nội dung trong các giấy tờ hộ tịch khác 
(không phải là Giấy khai sinh). 
 (2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi 
đăng ký thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú. 
 (3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số 
Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”. 
 (4) Ghi rõ nội dung và loại giấy tờ cần điều chỉnh (ví dụ: ngày chết trong Giấy chứng tử). 
  (5) Ghi rõ loại việc đã đăng ký (ví dụ: khai tử). 
  (6) Ghi rõ loại giấy tờ cần điều chỉnh (ví dụ: Giấy chứng tử). 
  (7) Ghi rõ nội dung điều chỉnh, ví dụ: Từ: chết ngày 10/4/2010       
                                                                        Thành: chết ngày 15/4/2010.  
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20. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi 
và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi 
 * Trình tự thực hiện:   
  - Cá nhân tự chuẩn bị hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được 
hướng dẫn theo quy định; 
  - Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn; 
 - Bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn: 
 + Hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ. 
 + Cung cấp mẫu tờ khai theo quy định và hướng dẫn người dân khai. 
 + Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Sau đó viết phiếu hẹn trả kết quả. 
   - Trả kết quả cho cá nhân theo thời gian quy định. 
 * Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “một cửa” 
UBND xã, phường, thị trấn hoặc gửi qua hệ thống bưu chính. 
 * Thành phần, số lượng hồ sơ: 
 - Thành phần hồ sơ gồm: 
 + Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại 
dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh (theo mẫu quy định); 
 + Xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ 
tịch, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính và các giấy tờ 
liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch, xác 
định lại dân tộc, xác định lại giới tính. 
 + Xuất trình Sổ Hộ khẩu (hoặc sổ tạm trú); Giấy chứng minh thư nhân 
dân (hoặc hộ chiếu) của người đi đăng ký. 
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
 * Thời hạn giải quyết: Trong 03 ngày, trường hợp phải xác minh thì thời 
hạn kéo dài không quá 05 ngày. 
 * Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
 * Cơ quan thực hiện TTHC:  
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã. 
 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Không 
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn 
 - Cơ quan phối hợp: Không 
 * Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch 
 * Lệ phí: Không 
 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ 
sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong giấy khai sinh 
(Mẫu TP/HT-2012-TKTĐ,CCHT, Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 
của Bộ Tư pháp). 
 * Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
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 - Đối với việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên thì phải có ý 
kiến đồng ý của người đó thể hiện trong Tờ khai. 
 - Trong trường hợp hồ sơ được gửi qua hệ thống bưu chính thì các giấy tờ 
có trong thành phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực; trường hợp nộp trực 
tiếp thì nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực. 
 * Căn cứ pháp lý của TTHC: 
 - Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng 
ký và quản lý hộ tịch. 
 - Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.  
 - Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng 
dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 
27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. 
 - Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2011 của Bộ Tư pháp về việc 
hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.  
          - Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư 
pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu 
mẫu hộ tịch. 
 - Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh Quy định mức thu phí hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
 - Thông tư 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 
2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử 
dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 
năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
08.a/2010/TT-BTP. 
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Mẫu Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, 
 xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong giấy khai sinh 

(Mẫu TP/HT-2012-TKTĐ,CCHT ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-
BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp) 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ 
TỊCH XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH 

TRONG GIẤY KHAI SINH 
Kính gửi: (1) .........................................................................  

Họ và tên người khai: ………………………………………………………….. 
Nơi thường trú/tạm trú: (2)………………………………………………………... 
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)……………………………………… 
Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân 
tộc, xác định lại giới tính…………………………………………………………. 
Đề nghị (1)...............................................................đăng ký việc (4)……………… 
.................................................................................................................................
...... cho người có tên dưới đây 
Họ và tên: ……………………………………….. Giới tính:……………………. 
Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................ 
Dân tộc:.......................................Quốc tịch:............................................................ 
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)……………………………………… 
Nơi thường trú/tạm trú: (2)………………………………………………………... 
Đã đăng ký khai sinh tại:...........................ngày........... tháng ........... năm ……… 
Theo Giấy khai sinh số: ............................................ Quyển số:…………………. 
từ:(5) ……………………………………………………………………………… 
thành: (5)………………………………………………………………………….. 
Lý do:…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về cam đoan của mình. 
 

 
                                                                                                                      

      
 
                                                                                                    

 
 
                                               
          
   
 

        Làm tại:…………, 
ngày……tháng……năm…… 

Người khai 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Mẫ
u 

TP/
HT-
201

2-
TK

TĐ,
CC
HT 

 

Ý kiến của người được thay đổi họ, tên (nếu 
người đó từ đủ 9 tuổi trở lên); xác định lại dân 
tộc (nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 
tuổi) 

........................................................................ 

........................................................................ 

.........................................................................

.. 
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Chú thích: 

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, 
xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh. 
(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú thì gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký 
thường trú  thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú. 
(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ 
hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”. 
(4) Ghi rõ loại việc thực hiện (ví dụ: thay đổi Họ). 
5) Ghi rõ nội dung thay đổi, ví dụ: Từ Nguyễn Văn Nam  
                                                         Thành Vũ Văn Nam 
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21. Thủ tục Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch  
* Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân đến bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của UBND xã, phường, 

thị trấn để được tư vấn, hướng dẫn hoặc ủy quyền cho người khác; hoặc có thể 
gửi đề nghị qua đường Bưu điện đề nghị UBND phường nơi lưu trữ sổ gốc hộ 
tịch để cấp bản sao giấy tờ hộ tịch 

- Nộp lệ phí theo quy định và nhận kết quả tại bộ bộ phận “Tiếp nhận và trả 
kết quả” của UBND phường hoặc thông qua đường Bưu điện (nếu có yêu cầu). 

- UBND xã, phường, thị trấn tiếp nhận đề nghị của công dân; căn cứ vào 
Sổ gốc lưu trữ tại UBND xã, phường, thị trấn và cấp bản sao giấy tờ hộ tịch cho 
người dân theo quy định (số lượng theo đề nghị của công dân). 

+ Trả kết quả cho công dân tại bộ “Tiếp nhận và trả kết quả” của UBND 
phường hoặc thông qua đường Bưu điện (nếu có yêu cầu) 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” 
của UBND xã, phường, thị trấn. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm:  
+ Xuất trình giấy tờ tuỳ thân chứng minh người yêu cầu cấp bản sao là 

người được cấp bản chính hoặc là người đại diện hợp pháp của người được cấp 
bản chính.  

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn 
- Cơ quan phối hợp: không. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Bản sao giấy tờ hộ tịch 
* Lệ phí: 3000đ/bản  
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký 

và quản lý hộ tịch. 
- Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực. 
- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng 

dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 
27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.  
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- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc 
ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.  

- Thông tư số 05/2012/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 về việc ban hành và hướng 
dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch; 

- Thông tư số 09b/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 về việc ban hành và hướng 
dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 
05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP. 

- Quyết định số 2925/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh về việc quy định mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên 
địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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22. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân  
 * Trình tự thực hiện:  
  - Cá nhân tự chuẩn bị hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được 
hướng dẫn theo quy định; 
  - Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn; 
 - Bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn: 
 + Hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ. 
 + Cung cấp mẫu tờ khai theo quy định và hướng dẫn  người dân khai. 
 + Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.  
   - Trả kết quả cho cá nhân theo thời gian quy định. 
 * Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “một cửa” của 
UBND xã, phường, thị trấn. 
 * Thành phần, số lượng hồ sơ: 
 - Thành phần hồ sơ gồm: 
 + Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng Hôn nhân (theo mẫu);   
 + Bản sao một trong các giấy tờ chứng minh về nhân thân như Giấy 
chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế; 
 + Bản sao Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú của người yêu cầu. 

+ Trong trường hợp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 
đã có vợ, có chồng, nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết, thì phải xuất trình 
trích lục Bản án/Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc ly hôn 
hoặc bản sao Giấy chứng tử. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
 * Thời hạn giải quyết: Trong  ngày làm việc, trường hợp phải xác minh 
thì thời gian xác minh không quá 03 ngày làm việc. 
 * Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
 * Cơ quan thực hiện TTHC:  
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã. 
 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Không 
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn 
 - Cơ quan phối hợp: Không 
 * Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 
 * Lệ phí: 5.000đ/trường hợp (theo Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND 
ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh Quảng Ninh quy định mức thu phí hộ tịch, hộ 
khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh). 
 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 
nhân (Mẫu TP/HT-2013-TKXNHN, ban hành kèm theo Thông tư 09.b/2013/TT-
BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp). 
 * Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
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 * Căn cứ pháp lý của TTHC: 
 - Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng 
ký và quản lý hộ tịch.  
 - Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.  
 - Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng 
dẫn thực hiện một số Quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 
27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. 
 - Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2011 của Bộ Tư pháp về việc 
hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.  
 - Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh quy định mức thu phí hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
          - Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư 
pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu 
mẫu hộ tịch. 
 - Thông tư 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 
2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử 
dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 
năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
08.a/2010/TT-BTP. 
 - Nghị định 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính Phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và 
gia đình có yếu tố nước ngoài. 
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Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 
(Mẫu TP/HT-2013-TKXNHN, ban hành kèm theo Thông tư 09.b/2013/TT-BTP 

ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp) 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           
TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN 

Kính gửi: .............................................................................................. 
Họ và tên người khai: ............................................................................................  
Dân tộc: .................................................................................... Quốc tịch: ...............  
Nơi thường trú/tạm trú: ...........................................................................................  
Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: ............................  
Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây: 
Họ và tên: ............................................................................................................ 
Giới tính: .................................................................................................................  
Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................  
Nơi sinh: .................................................................................................................   
Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch: .................  
Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: ..................................................  
Nơi thường trú/tạm trú(1): ........................................................................................  
Nghề nghiệp: ...........................................................................................................  
Trong thời gian cư trú tại .........................................................................................  
................................... từ ngày..........tháng...........năm .............., đến ngày .......... 
tháng .......... năm(2) ...................................................................................................  
Tình trạng hôn nhân(3) ..............................................................................................  
.................................................................................................................................  
Mục đích của việc yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân(4): ......................  
.................................................................................................................................  
.................................................................................................................................  
.................................................................................................................................   
.................................................................................................................................  
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về lời khai của mình. 
 

 
                     

 Làm tại:.............................,ngày .......... tháng 
......... năm .............. 

 
Người khai 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
 

.......................................... 
 

Mẫu 
TP/
HT-
201
3-

TK
XN
HN     
(Th
ông 
tư 
số:  

09b/
201
3/T
T-

BTP
)               
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Chú thích:  

(1) Trường hợp công dân Việt Nam cư trú trong nước thì ghi theo nơi đăng ký thường trú, 
trong trường hợp không có nơi đăng ký  thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú. 
Trường hợp công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài thì ghi theo địa chỉ thường 
trú hoặc tạm trú ở nước ngoài. 
(2) Chỉ khai trong trường hợp công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận 
tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú ở nước ngoài hoặc trong thời gian cư trú tại Việt Nam 
trước khi xuất cảnh. 
(3) Đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước thì khi rõ tình trạng hôn nhân hiện tại: 
đang có vợ hoặc có chồng; hoặc chưa đăng ký kết hôn lần nào; hoặc đã đăng ký kết hôn, 
nhưng đã ly hôn hay người kia đã chết. 
Đối với công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân 
trong thời gian cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh, thì khai về tình trạng hôn nhân của 
mình trong thời gian đã cư trú tại nơi đó (Ví dụ: trong thời gian cư trú tại 
............................................, từ ngày...... tháng ..... năm ......... đến ngày ........ tháng ....... năm 
........ chưa đăng ký kết hôn với ai). 
Đối với công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài, có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn 
nhân trong thời gian cư trú ở nước ngoài, thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời 
gian cư trú tại nước đó (Ví dụ: trong thời gian cư trú tại CHLB Đức từ ngày ....... tháng ..... năm 
....... đến ngày ........ tháng ....... năm ........ không đăng ký kết hôn với ai tại Đại sứ quán Việt Nam 
tại CHLB Đức);  
(4) Ghi rõ mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình hôn nhân. Trường hợp sử dụng Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân để kết hôn, thì phải ghi rõ kết hôn với ai (họ và tên; ngày, tháng, năm 
sinh; quốc tịch; nơi thường trú/tạm trú); nơi đăng ký kết hôn. 
 

23. Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có yếu tố nước ngoài
 * Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 
UBND xã, phường, thị trấn; 

- UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; viết phiếu 
tiếp nhận, hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức; 

- Cá nhân, tổ chức căn cứ vào phiếu tiếp nhận và trả kết quả, đến UBND 
xã, phường, thị trấn nhận kết quả theo quy định. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” 
của UBND xã, phường, thị trấn. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm:  
+ Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (theo mẫu quy định); 
+ Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân như Giấy 

chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế; 
+ Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người yêu cầu. 
Trường hợp công dân Việt Nam đã ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền của 

nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã 
tiến hành ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
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* Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn 
- Cơ quan phối hợp: không. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. 
* Lệ phí: 5000đ/trường hợp.  
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân (Mẫu TP/HT-2013-TKXNHN, ban hành kèm theo Thông tư 09.b/2013/TT-
BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng 

ký và quản lý hộ tịch.  
 - Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.  
 - Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng 
dẫn thực hiện một số Quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 
27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. 
 - Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2011 của Bộ Tư pháp về việc 
hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.  
 - Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư 
pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu 
mẫu hộ tịch. 
 - Thông tư 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 
2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử 
dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 
năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
08.a/2010/TT-BTP. 
 - Nghị định 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính Phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và 
gia đình có yếu tố nước ngoài. 

- Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh quy định mức thu phí hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 
(Mẫu TP/HT-2013-TKXNHN, ban hành kèm theo Thông tư 09.b/2013/TT-BTP 

ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp) 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           
TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN 

Kính gửi: .............................................................................................. 
Họ và tên người khai: ............................................................................................  
Dân tộc: .................................................................................... Quốc tịch: ...............  
Nơi thường trú/tạm trú: ...........................................................................................  
Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: ............................  
Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây: 
Họ và tên: ............................................................................................................ 
Giới tính: .................................................................................................................  
Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................  
Nơi sinh: .................................................................................................................   
Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch: .................  
Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: ..................................................  
Nơi thường trú/tạm trú(1): ........................................................................................  
Nghề nghiệp: ...........................................................................................................  
Trong thời gian cư trú tại .........................................................................................  
................................... từ ngày..........tháng...........năm .............., đến ngày .......... 
tháng .......... năm(2) ...................................................................................................  
Tình trạng hôn nhân(3) ..............................................................................................  
.................................................................................................................................  
Mục đích của việc yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân(4): ......................  
.................................................................................................................................  
.................................................................................................................................  
.................................................................................................................................   
.................................................................................................................................  
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về lời khai của mình. 
 

 
                     

 Làm tại:.............................,ngày .......... tháng 
......... năm .............. 

 
Người khai 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
 

.......................................... 
 

Mẫu 
TP/
HT-
201
3-

TK
XN
HN     
(Th
ông 
tư 
số:  

09b/
201
3/T
T-

BTP
)               
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Chú thích:  

(1) Trường hợp công dân Việt Nam cư trú trong nước thì ghi theo nơi đăng ký thường trú, 
trong trường hợp không có nơi đăng ký  thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú. 
Trường hợp công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài thì ghi theo địa chỉ thường 
trú hoặc tạm trú ở nước ngoài. 
(2) Chỉ khai trong trường hợp công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận 
tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú ở nước ngoài hoặc trong thời gian cư trú tại Việt Nam 
trước khi xuất cảnh. 
(3) Đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước thì khi rõ tình trạng hôn nhân hiện tại: 
đang có vợ hoặc có chồng; hoặc chưa đăng ký kết hôn lần nào; hoặc đã đăng ký kết hôn, 
nhưng đã ly hôn hay người kia đã chết. 
Đối với công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân 
trong thời gian cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh, thì khai về tình trạng hôn nhân của 
mình trong thời gian đã cư trú tại nơi đó (Ví dụ: trong thời gian cư trú tại 
............................................, từ ngày...... tháng ..... năm ......... đến ngày ........ tháng ....... năm 
........ chưa đăng ký kết hôn với ai). 
Đối với công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài, có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn 
nhân trong thời gian cư trú ở nước ngoài, thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời 
gian cư trú tại nước đó (Ví dụ: trong thời gian cư trú tại CHLB Đức từ ngày ....... tháng ..... năm 
....... đến ngày ........ tháng ....... năm ........ không đăng ký kết hôn với ai tại Đại sứ quán Việt Nam 
tại CHLB Đức);  
(4) Ghi rõ mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình hôn nhân. Trường hợp sử dụng Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân để kết hôn, thì phải ghi rõ kết hôn với ai (họ và tên; ngày, tháng, năm 
sinh; quốc tịch; nơi thường trú/tạm trú); nơi đăng ký kết hôn. 
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24. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt  
 * Trình tự thực hiện:   
  - Cá nhân tự chuẩn bị hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được 
hướng dẫn theo quy định; 
  - Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn; 
 - Bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn: 
 + Hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ. 
 + Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.  
   - Trả kết quả cho cá nhân theo thời gian quy định. 
 * Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “một cửa” 
UBND xã, phường, thị trấn 
 * Thành phần, số lượng hồ sơ: 
 - Thành phần hồ sơ gồm: 
 + Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác để 
cán cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra; 
 + Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký vào đó. 
 - Số lượng hồ sơ: theo nhu cầu của người dân + 01 bộ để lưu 
 * Thời hạn giải quyết: Trong buổi làm việc, trường hợp cần phải xác 
minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được kéo 
dài thêm nhưng không được quá 03 ngày làm việc. 
 * Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
 * Cơ quan thực hiện TTHC:  
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã. 
 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Không 
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn 
 - Cơ quan phối hợp: Không 
 * Kết quả thực hiện TTHC: Chứng thực chữ ký cá nhân 
 * Lệ phí: 10.000 đ/trường hợp 
 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
 * Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Người yêu cầu chứng thực phải 
ký trước mặt người thực hiện chứng thực. 
 * Căn cứ pháp lý của TTHC: 
 - Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản 
sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. 
 - Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ 
Tài Chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực. 
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  - Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ quy định 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình 
và chứng thực. 
 - Thông tư 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn 
thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 
2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, 
chứng thực chữ ký. 
 

25. Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản 
bằng tiếng Việt 
 * Trình tự thực hiện: 

 - Đối với các giấy tờ, văn bản chỉ bằng tiếng Việt hoặc do cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp bằng tiếng Việt, có xen một số từ bằng 
tiếng nước ngoài (ví dụ: Giấy chứng nhận kết hôn của người Việt Nam và người 
nước ngoài, trong đó có ghi tên, địa chỉ của người nước ngoài bằng tiếng nước 
ngoài...) thì cơ quan có thẩm quyền chứng thực là UBND cấp xã; 

- Người yêu cầu chứng thực phải xuất trình các giấy tờ cần thiết cho việc 
chứng thực tại UBND cấp xã; 

- Người thực hiện chứng thực phải kiểm tra tính hợp pháp của bản chính, 
nếu phát hiện bản chính có dấu hiệu giả mạo thì đề nghị người yêu cầu chứng 
thực chứng minh; nếu không chứng minh được thì từ chối chứng thực; 

- Người thực hiện chứng thực đối chiếu bản sao với bản chính, nếu bản 
sao đúng với bản chính thì chứng thực; 

- Người yêu cầu chứng thực nhận kết quả tại bộ phận “Tiếp nhận và trả 
kết quả” của UBND cấp xã. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp taị bộ phận “Tiếp nhận và trả 
kết quả” của UBND xã, phường, thị trấn. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm:  
+ Bản chính (Bản chính được dùng để đối chiếu và chứng thực bản sao 

bao gồm: Bản chính cấp lần đầu; Bản chính cấp lại; Bản chính đăng ký lại); 
hoặc Bản sao chứng thực. 

- Số lượng hồ sơ: theo nhu cầu của người dân + 01 bộ để lưu 
* Thời hạn giải quyết: Việc tiếp nhận yêu cầu chứng thực bản sao từ bản 

chính trong thời gian làm việc buổi sáng hoặc buổi chiều thì phải được thực hiện 
chứng thực ngay trong buổi làm việc đó; trường hợp yêu cầu chứng thực với số 
lượng lớn thì việc chứng thực có thể được hẹn lại để chứng thực sau nhưng 
không quá 02 ngày làm việc. 

* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã. 
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- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Không 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBNDxã, phường, thị trấn 
- Cơ quan phối hợp: không. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Bản sao được chứng thực 
* Lệ phí: Chứng thực bản sao từ bản chính: không quá 2000 đồng/trang; 

từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu không quá 1.000 đồng/trang, tối đa thu 
không quá 100.000 đồng/bản. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản 

sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, cchứng thực chữ ký; 
- Thông tu số 03/2008/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị 

định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, 
chứng thực bản sao từ bản chính, cchứng thực chữ ký; 

- Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực. 

 
 
26. Thủ tục Chứng thực di chúc 
* Trình tự thực hiện:  

  - Cá nhân tự chuẩn bị hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được 
hướng dẫn theo quy định; 

- Trình bày nguyện vọng và ký hoặc điểm chỉ vào di chúc trước sự có mặt 
của người chứng thực. Trường hợp không thể tự mình đến trụ sở UBND  
xã,phường, thị trấn thì yêu cầu người chứng thực đến nơi cư trú hoặc cơ sở chữa 
bệnh để chứng thực. 

- Nhận kết quả tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của UBND xã, 
phường, thị trấn hoặc nơi cư trú, cơ sở chữa bệnh (theo yêu cầu). 

- Nộp lệ phí. 
  - Bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn: 

+ Kiểm tra tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. 
+ Lập phiếu tiếp nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả. 
+ Trả kết quả giải quyết 
+ Thu lệ phí.  
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp taị bộ phận “Tiếp nhận và trả 

kết quả” của UBND xã, phường, thị trấn hoặc tại gia đình, nơi chữa bệnh nếu 
người lập di chúc bị bệnh, già yếu không thể tự đi được (theo yêu cầu).  

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
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 - Thành phần hồ sơ bao gồm:  
+ Di chúc. 
+ Xuất trình CMND, sổ hộ khẩu  hoặc giấy tờ tuỳ thân khác. 
+ Xuất trình Bản chính các giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu tài sản 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, nếu cần phải xác minh thêm 

nhân thân, tài sản của người yêu cầu thì thời hạn không quá 03 ngày làm việc.  
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn 
- Cơ quan phối hợp: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Di chúc đã được chứng thực 
* Lệ phí: 20.000đ 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
Nội dung Di chúc không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội  
* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Bộ luật Dân sự 2005; 
- Nghị định 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính Phủ về công 

chứng, chứng thực. 
- Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng 

dẫn thi hành một số điều của nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của 
Chính Phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng 
thực chữ ký. 

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của 
Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, 
chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất. 

 
27. Thủ tục Chứng thực văn bản phân chia tài sản thừa kế 
* Trình tự thực hiện:  
- Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.  
- Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

UBND xã, phường, thị trấn.  
 Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:  
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 

hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.  
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- Bước 3: Cá nhân căn cứ vào phiếu tiếp nhận và trả kết quả, đến bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả thuộc UBND xã, phường, thị trấn nhận kết quả theo quy định. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn.  
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:  
+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng;  
+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ 

chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);  
+ Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc bản sao một trong các 

loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013;  
+ Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu di 

chúc để thừa kế có tài sản gắn liền với đất) hoặc quyền sử dụng đất và tài sản 
gắn liền với đất;  

+ Văn bản phân chia tài sản thừa kế;  
+ Bản sao Sổ hộ khẩu;  
+ Bản sao Di chúc;  
+ Giấy chứng tử của người để lại di sản;  
+ Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được 

hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế, có sự cam đoan và chịu 
trách nhiệm về việc không bỏ sót người thừa kế theo pháp luật. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 33 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.  
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND xã, phường, thị trấn.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không.  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn.  
- Cơ quan phối hợp: Không.  
* Kết quả thực hiện TTHC: Chứng thực văn bản phân chia tài sản thừa kế 
* Lệ phí: 

STT Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch Mức thu 
(đồng/trường hợp) 

1 Dưới 50 triệu đồng 50.000 

2 Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 100.000 

3 Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng 300.000 

4 Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng 500.000 

5 Từ trên 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng 1.000.000 
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6 Từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng 1.200.000 

7 Từ trên 3 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng 1.500.000 

8 Từ trên 4 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng 2.000.000 

9 Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 2.500.000 

10 Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (Mẫu số 31/PYC);  
- Văn bản phân chia tài sản thừa kế (Mẫu số 58/VBPC).   
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Người yêu cầu công chứng, chứng thực thì phải có năng lực hành vi dân 

sự phù hợp theo quy định của pháp luật;  
- Người yêu cầu chứng thực phải được thực hiện trước mặt người thực 

hiện chứng thực.  
* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 27/6/2005;  
- Luật Đất đai 2013;  
- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công 

chức, chứng thực;  
- Thông tư số 03/2001/TT-BTP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp về 

việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2001/NĐ-CP;  
- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của 

Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, 
chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;  

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ 
Tài chính và Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.  
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                                                                                     Mẫu số 31/PYC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       
                                                                            

PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC 
HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN 

  
                   
               Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn ............................ 
 

 
Họ và tên người nộp phiếu:……..……………............….........………… 
Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............……….. 
Số điện thoại: …………..……………..................................................... 
Email: ....................................................................................................... 
Số Fax: ……...........………...................................................................... 
                                                      
Yêu cầu chứng thực về: 
.................................................
.......................... 

.....................................................

.....................................................

.................. 
 
Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:  

1.……………………………………….........………............
........…........…… 
2....................................................
.....................................................
….......….. 
3.…………....………………………….........………..........
..........……........… 
4....................................................
.....................................................
................. 
5....................................................
.....................................................
................. 
6....................................................
.....................................................
................. 
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7....................................................
.....................................................
................. 
8....................................................
.....................................................
................. 
9....................................................
.....................................................
................. 
10...................................................
.....................................................
................ 

 
 

Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........    
   
       NGƯỜI NHẬN PHIẾU                                      NGƯỜI NỘP 
PHIẾU 
          (Ký và ghi rõ họ tên)                                            (Ký và ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ 
 
 

Chúng tôi gồm có: 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
  

Chúng tôi là những người thừa kế theo ..................................... (5) của 
ông/bà ....................................................................................................................  
chết ngày ........../.........../............. theo Giấy chứng tử số ....................................... 
do Uỷ ban nhân dân  ............................................................................................... 
cấp ngày ........../........../.............. Chúng tôi thoả thuận về việc phân chia tài sản 
thừa kế của ông/bà ............................................ để lại như sau (7):  

 
......................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Mẫu số 58/VBPC 
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................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
 

Chúng tôi xin cam đoan: 
- Những thông tin đã ghi trong Văn bản phân chia tài sản thừa kế này là 

đúng sự thật; 
- Ngoài chúng tôi ra, ông/bà .................................................................. 

không còn người thừa kế nào khác; 
- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập và 

việc phân chia tài sản thừa kế nêu trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện 
nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.   
 

Những người thừa kế 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ..................... 

 
Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ...............................................) 

tại .....................................................................................................................(9), 
tôi ......................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
xã/phường/thị trấn .................................. huyện/quận/thị/xã/thành phố thuộc tỉnh 
........................................................ tỉnh/thành phố ................................................ 
 

CHỨNG THỰC: 
 

- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này được lập giữa ông/bà ......................  
................................................................................................................................. 
và ông/bà ...............................................................................................................; 
những người thừa kế đã tự nguyện thoả thuận phân chia tài sản thừa kế; 
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- Tại thời điểm chứng thực, những người thừa kế đều có năng lực hành vi 
dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; 

- Sau khi thực hiện niêm yết nội dung phân chia tài sản thừa kế tại .............. 
................................................................................................................................. 
từ ngày .........tháng.........năm .......... đến ngày ....... tháng .........năm........., Uỷ 
ban nhân dân không nhận được khiếu nại tố cáo nào; 

- Nội dung Văn bản phân chia tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội; 

- ....................................................................................................................... 
.................................................................................................................................
..........................................................................................................................(11) 

- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này được lập thành .......... bản chính 
(mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho: 
 + ................................ bản chính; 
 + ................................ bản chính; 
 Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính. 
 
 Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HĐGD. 
 

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
                                                               (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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28. Thủ tục Chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất 
* Trình tự thực hiện:  
- Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.  
- Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

UBND xã, phường, thị trấn.  
 Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:  
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 

hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.  
- Bước 3: Cá nhân căn cứ vào phiếu tiếp nhận và trả kết quả, đến bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả thuộc UBND xã, phường, thị trấn nhận kết quả theo quy định. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn.  
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:  
+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng;  
+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ 

chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);  
+ Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc bản sao một trong 

các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013;  
+ Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;  
+ Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất;  
+ Bản sao Sổ hộ khẩu.  
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.  
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND xã, phường, thị trấn.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không.  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn.  
- Cơ quan phối hợp: Không.  
* Kết quả thực hiện TTHC: Chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền 

với đất.  
* Lệ phí:  

STT Giá trị hợp đồng, giao dịch Mức thu 
(đồng/trường hợp) 

1 Dưới 50 triệu đồng 40.000 

2 Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 80.000 
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3 Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng 200.000 

4 Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng 400.000 

5 Từ trên 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng 800.000 

6 Từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng 1.000.000 

7 Từ trên 3 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng 1.200.000 

8 Từ trên 4 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng 1.500.000 

9 Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 1.700.000 

10 Trên 10 tỷ đồng 2.000.000 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (Mẫu số 31/PYC).  
- Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 46/HĐT).  
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Người yêu cầu công chứng, chứng thực thì phải có năng lực hành vi dân 

sự phù hợp theo quy định của pháp luật;  
- Người yêu cầu chứng thực phải được thực hiện trước mặt người thực 

hiện chứng thực.  
* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 27/6/2005;  
- Luật Đất đai số 2013;  
- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công 

chức, chứng thực;  
- Thông tư số 03/2001/TT-BTP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp về 

việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2001/NĐ-CP;  
- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của 

Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, 
chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;  

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ 
Tài chính và Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.  



 748 

                                                                                 Mẫu số 31/PYC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       
                                                                            

PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC 
HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN 

  
                   
               Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn ............................ 
 

 
Họ và tên người nộp phiếu:……..……………............….........………… 
Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............……….. 
Số điện thoại: …………..……………..................................................... 
Email: ....................................................................................................... 
Số Fax: ……...........………...................................................................... 
                                                      
Yêu cầu chứng thực về: ........................................................................... 

............................................................................................................................ 
 
Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:  

1.……………………………………….........………....................…........…… 
2.........................................................................................................….......….. 
3.…………....………………………….........………....................……........… 
4.......................................................................................................................... 
5.......................................................................................................................... 
6.......................................................................................................................... 
7.......................................................................................................................... 
8.......................................................................................................................... 
9.......................................................................................................................... 
10........................................................................................................................ 

 
 

Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........    
   
       NGƯỜI NHẬN PHIẾU                                      NGƯỜI NỘP PHIẾU 
          (Ký và ghi rõ họ tên)                                            (Ký và ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 
 
 

Chúng tôi gồm có: 
 

Bên cho thuê (sau đây gọi là bên A) (1): 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

 
Bên thuê (sau đây gọi là bên B) (1): 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
 
Hai bên đồng ý thực hiện việc thuê tài sản gắn liền với đất với các thoả 

thuận sau đây:  
ĐIỀU 1 

TÀI SẢN THUÊ 
 
Tài sản thuê thuộc quyền sở hữu của bên A theo ........................................... 

.................................................................................................................................
(4), cụ thể như sau (3): ......................................   

................................. 

................................. 

Mẫu số 46/HĐT 
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................................. 

................................. 

............................... nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau: 
- Tên người sử dụng đất: ...................................................... 
- Thửa đất số: ................................................... 
- Tờ bản đồ số:.................................................. 
- Địa chỉ thửa đất: ........................................................................................... 
- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................) 
- Hình thức sử dụng:  
  + Sử dụng riêng: ..................................... m2 
  + Sử dụng chung: .................................... m2 
- Mục đích sử dụng:.......................................... 
- Thời hạn sử dụng:........................................... 
- Nguồn gốc sử dụng:....................................... 
 
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ............................................. 

................................................................................................................................. 
 
 Giấy tờ về quyền sử dụng đất có: ................................................................. 

............................................................................................................................(2) 
 

ĐIỀU 2 
THỜI HẠN THUÊ 

 
Thời hạn thuê tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là ............................,  

kể từ ngày ..../...../....... 
 

ĐIỀU 3 
MỤC ĐÍCH THUÊ 

 
Mục đích thuê tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ........................... 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
ĐIỀU 4 

GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 
 

1. Giá thuê tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ........................đồng 
(bằng chữ:......................................................................................đồng Việt Nam) 
  

2. Phương thức thanh toán: ............................................................................. 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 

3. Việc giao và nhận số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực 
hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.  
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ĐIỀU 5 
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A 

 
1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây: 

 - Giao tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cho bên B vào thời điểm: 
............................................................; 
        - Bảo đảm cho bên B sử dụng ổn định tài sản thuê trong thời hạn thuê; 

- Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản theo định kỳ hoặc theo thoả thuận; nếu bên A 
không bảo dưỡng, sửa chữa mà gây thiệt hại cho bên B thì phải bồi thường. 

 
2. Bên A có các quyền sau đây: 
- Nhận đủ tiền thuê tài sản, theo phương thức đã thoả thuận; 
- Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng nhưng phải báo cho bên B biết 

trước một tháng nếu bên B có một trong các hành vi sau đây: 
+ Không trả tiền thuê tài sản liên tiếp trong ba tháng trở lên mà không có 

lý do chính đáng; 
+ Sử dụng tài sản không đúng mục đích thuê;             
+ Làm tài sản hư hỏng nghiêm trọng; 
+ Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại toàn bộ hoặc một phần tài 

sản đang thuê mà không có sự đồng ý của bên A; 
+ Làm mất trật tự công cộng nhiều lần và ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

sinh hoạt bình thường của những người xung quanh; 
+ Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường; 
- Cải tạo, nâng cấp tài sản cho thuê khi được bên B đồng ý, nhưng không 

được gây phiền hà cho bên B; 
- Được lấy lại tài sản khi hết hạn Hợp đồng thuê. 

 
ĐIỀU 6 

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B 
 

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây: 
- Sử dụng tài sản đúng mục đích đã thoả thuận; 
- Trả đủ tiền thuê tài sản, theo phương thức đã thoả thuận; 
- Giữ gìn tài sản, sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;  
- Tôn trọng quy tắc sinh hoạt công cộng; 
- Trả tài sản cho bên A sau khi hết hạn Hợp đồng thuê. 

 
2. Bên B có các quyền sau đây: 
- Nhận tài sản thuê theo đúng thoả thuận; 
- Được cho thuê lại tài sản đang thuê, nếu được bên A đồng ý bằng văn bản; 
- Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thoả thuận với bên A, trong 

trường hợp thay đổi chủ sở hữu tài sản; 
- Được ưu tiên ký hợp đồng thuê tiếp, nếu đã hết hạn thuê mà tài sản vẫn 

dùng để cho thuê; 
- Yêu cầu bên A sửa chữa tài sản đang cho thuê trong trường hợp tài sản bị 



 752 

hư hỏng nặng. 
- Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng thuê tài sản nhưng phải báo cho 

bên A biết trước một tháng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên A có một 
trong các hành vi sau đây: 

+ Không sửa chữa tài sản khi chất lượng tài sản giảm sút nghiêm trọng; 
+ Tăng giá thuê tài sản bất hợp lý; 
+ Quyền sử dụng tài sản bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba. 

 
ĐIỀU 7 

TRÁCH NHIỆM NỘP LỆ PHÍ 
  

Lệ phí liên quan đến việc thuê tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này 
do bên ................... chịu trách nhiệm nộp. 
 

ĐIỀU 8 
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

  
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các 

bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của 
nhau; trong trường hợp không thương lượng được thì một trong hai bên có 
quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của 
pháp luật. 

ĐIỀU 9 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN 

 
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan 

sau đây: 
1. Bên A cam đoan  
1.1. Những thông tin về nhân thân, về tài sản và thửa đất có tài sản đã ghi 

trong Hợp đồng này là đúng sự thật; 
1.2. Tài sản thuộc trường hợp được cho thuê tài sản gắn liền với đất theo 

quy định của pháp luật; 
1.3 Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này: 
a) Tài sản thuê và thửa đất có tài sản không có tranh chấp; 
b) Tài sản thuê và quyền sử dụng đất có tài sản không bị kê biên để bảo 

đảm thi hành án; 
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, 

không bị ép buộc; 
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 
2. Bên B cam đoan 
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật; 
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản gắn liền với đất và thửa đất có tài sản 

nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất, quyền sử dụng đất; 
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2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, 
không bị ép buộc; 

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 
 

ĐIỀU ....... (10) 
............................................................................................. 

 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 

ĐIỀU ....... 
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 

 
Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả 

pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này. 
     

Bên A 
(Ký và ghi rõ họ tên)(11) 

Bên B 
(Ký và ghi rõ họ tên)(11) 

 
LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ..................... 
 

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ...............................................) 
tại ....................................................................................................................(12), 
tôi ......................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
xã/phường/thị trấn ................................... huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc 
tỉnh ....................................................... tỉnh/thành phố 
................................................. 
 

CHỨNG THỰC: 
 

- Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là 
.................................................................................................................................
và bên B là …….................................................................……............................; 
các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng; 

- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành 
vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; 

- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm 
của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; 

- ....................................................................................................................... 
.................................................................................................................................
..........................................................................................................................(13) 
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- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm 
....... tờ, ........trang), giao cho: 
 + Bên A ...... bản chính; 
 + Bên B ....... bản chính; 
 Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính. 
 
 Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HĐGD. 
 
                                                                CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
                                                                       (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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29. Thủ tục Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản 
gắn liền với đất 

* Trình tự thực hiện:  
- Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.  
- Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

UBND xã, phường, thị trấn.  
 Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:  
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 

hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.  
- Bước 3: Cá nhân căn cứ vào phiếu tiếp nhận và trả kết quả, đến bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả thuộc UBND xã, phường, thị trấn nhận kết quả theo quy định. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn.  
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:  
+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng;  
+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ 

chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);  
+ Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc bản sao một trong các 

loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013;  
+ Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;  
+ Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;  
+ Bản sao Sổ hộ khẩu.  
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.  
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND xã, phường, thị trấn.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không.  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn.  
- Cơ quan phối hợp: Không.  
* Kết quả thực hiện TTHC: Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng 

đất và tài sản gắn liền với đất.  
* Lệ phí:  

STT Giá trị hợp đồng, giao dịch Mức thu 
(đồng/trường hợp) 

1 Dưới 50 triệu đồng 40.000 
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2 Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 80.000 

3 Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng 200.000 

4 Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng 400.000 

5 Từ trên 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng 800.000 

6 Từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng 1.000.000 

7 Từ trên 3 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng 1.200.000 

8 Từ trên 4 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng 1.500.000 

9 Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 1.700.000 

10 Trên 10 tỷ đồng 2.000.000 

 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (Mẫu số 31/PYC).  
- Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 44/HĐT).  
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Người yêu cầu công chứng, chứng thực thì phải có năng lực hành vi dân 

sự phù hợp theo quy định của pháp luật;  
- Người yêu cầu chứng thực phải được thực hiện trước mặt người thực 

hiện chứng thực.  
* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 27/6/2005;  
- Luật Đất đai 2013;  
- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công 

chức, chứng thực;  
- Thông tư số 03/2001/TT-BTP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp về 

việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2001/NĐ-CP;  
- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của 

Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, 
chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;  

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ 
Tài chính và Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.  
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                                                                                 Mẫu số 31/PYC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       
                                                                            

PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC 
HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN 

  
                   
               Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn ............................ 
 

 
Họ và tên người nộp phiếu:……..……………............….........………… 
Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............……….. 
Số điện thoại: …………..……………..................................................... 
Email: ....................................................................................................... 
Số Fax: ……...........………...................................................................... 
                                                      
Yêu cầu chứng thực về: ........................................................................... 

............................................................................................................................ 
 
Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:  

1.……………………………………….........………....................…........…… 
2.........................................................................................................….......….. 
3.…………....………………………….........………....................……........… 
4.......................................................................................................................... 
5.......................................................................................................................... 
6.......................................................................................................................... 
7.......................................................................................................................... 
8.......................................................................................................................... 
9.......................................................................................................................... 
10........................................................................................................................ 
 
 

Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./......... 
 

NGƯỜI NHẬN PHIẾU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI NỘP PHIẾU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 
VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

 
Chúng tôi gồm có: 

 
Bên cho thuê (sau đây gọi là bên A) (1): 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
 
Bên thuê (sau đây gọi là bên B) (1): 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
 

Hai bên đồng ý thực hiện việc thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 
với đất theo các thoả thuận sau đây:  

 
ĐIỀU 1 

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUÊ 
 

1. Quyền sử dụng đất 
Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo  ...................................... 

Mẫu số 44/HĐT 
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............................................................................................................................(2, 
cụ thể như sau: 

- Thửa đất số: ................................................... 
- Tờ bản đồ số:.................................................. 
- Địa chỉ thửa đất: ........................................................................................... 
- Diện tích: .............................. m2 (bằng chữ: ...............................................) 
- Hình thức sử dụng:  
  + Sử dụng riêng: ..................................... m2 
  + Sử dụng chung: .................................... m2 
- Mục đích sử dụng:.......................................... 
- Thời hạn sử dụng:........................................... 
- Nguồn gốc sử dụng:....................................... 
 
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ............................................. 

.................................................................................................................................  
2. Tài sản gắn liền với đất là (3):.............................  
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
 
Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có: ................................................................ 

............................................................................................................................(4) 
 

ĐIỀU 2 
THỜI HẠN THUÊ 

 
Thời hạn thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 

của Hợp đồng này là ................................, kể từ ngày ........../........../.............. 
 

ĐIỀU 3 
MỤC ĐÍCH THUÊ 

 
Mục đích thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 

của Hợp đồng này là: ..............................................................................................  
 

ĐIỀU 4 
GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

 
1. Giá thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của 

Hợp đồng này là: ...........................................................................................đồng; 
(bằng chữ:......................................................................................đồng Việt Nam) 
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2. Phương thức thanh toán: ............................................................................. 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 

3. Việc giao và nhận số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực 
hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.  
 

ĐIỀU 5 
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A 

 
1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây: 
- Giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này 

cho bên B vào thời điểm ..............................................; 
- Kiểm tra, nhắc nhở bên B bảo vệ, giữ gìn đất, tài sản gắn liền với đất và 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đúng mục đích; 
- Nộp thuế sử dụng đất; 
- Báo cho bên B về quyền của người thứ ba đối với thửa đất và tài sản gắn 

liền với đất, nếu có; 
 
2. Bên A có các quyền sau đây: 
- Yêu cầu bên B trả đủ tiền thuê; 
- Yêu cầu bên B chấm dứt ngay việc sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

không đúng mục đích, huỷ hoại đất hoặc làm giảm sút giá trị của đất, tài sản gắn 
liền với đất; nếu bên B không chấm dứt hành vi vi phạm, thì bên A có quyền 
đơn phương đình chỉ hợp đồng, yêu cầu bên B hoàn trả đất, tài sản gắn liền với 
đất đang thuê và bồi thường thiệt hại;  

- Yêu cầu bên B trả lại đất, tài sản gắn liền với đất khi thời hạn cho thuê đã hết. 
 

ĐIỀU 6 
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B 

 
1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây: 

 - Sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đúng mục đích, đúng thời hạn thuê; 
 - Không được huỷ hoại, làm giảm sút giá trị sử dụng của đất, tài sản gắn 
liền với đất;  
 - Trả đủ tiền thuê theo phương thức đã thoả thuận;  
 - Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường; không được làm tổn hại 
đến quyền, lợi ích của người sử dụng đất xung quanh; 
 - Không được cho người khác thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 
với đất nếu không được bên A đồng ý bằng văn bản; 
  - Trả lại đất, tài sản gắn liền với đất sau khi hết thời hạn thuê. 
 
 2. Bên B có các quyền sau đây: 
 - Yêu cầu bên A giao thửa đất, tài sản gắn liền với đất đúng như đã thoả thuận; 
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 - Được sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ổn định theo thời hạn thuê đã 
thoả thuận; 
 - Được hưởng hoa lợi, lợi tức từ việc sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 
 

ĐIỀU 7 
VIỆC ĐĂNG KÝ CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

VÀ NỘP LỆ PHÍ 
  

1. Việc đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo 
quy định của pháp luật do bên A chịu trách nhiệm thực hiện. 

 
2. Lệ phí liên quan đến việc thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 

đất theo Hợp đồng này do bên ................... chịu trách nhiệm nộp. 
 

ĐIỀU 8 
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

  
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các 

bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của 
nhau; trong trường hợp không thương lượng được thì một trong hai bên có 
quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của 
pháp luật. 
 

ĐIỀU 9 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN 

 
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan 

sau đây: 
1. Bên A cam đoan  
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất, tài sản gắn liền với đất đã 

ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật; 
1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được cho thuê quyền sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật;  
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này: 
a) Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp; 
b) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo 

đảm thi hành án; 
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, 

không bị ép buộc; 
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 
 
2. Bên B cam đoan 
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật; 



 
 

762 

2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất, tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 
1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất; 

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, 
không bị ép buộc; 

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 
 

ĐIỀU ....... (10) 
............................................................................................. 

 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 

ĐIỀU ....... 
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 

 
Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, ích hợp pháp của mình và hậu quả 

pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này. 
  

Bên A 
(Ký và ghi rõ họ tên)(11) 

Bên B 
(Ký và ghi rõ họ tên)(11) 

 
LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ..................... 
 

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ...............................................) 
tại ....................................................................................................................(12), 
tôi ......................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
xã/phường/thị trấn ................................... huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 
.................................................. tỉnh/thành phố ...................................................... 
 

CHỨNG THỰC: 
 

- Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết 
giữa bên A là ........................................................................................................... 
và bên B là …….................................................................……............................; 
các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng; 
  
 - Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực 
hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; 
  
 - Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều 
cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; 
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 - ..................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

..........................................................................................................................(13) 
 
- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... 

tờ, ........trang), giao cho: 
 + Bên A ...... bản chính; 
 + Bên B ....... bản chính; 
 Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính. 
 
 Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HĐGD. 
 

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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30. Thủ tục Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất 
* Trình tự thực hiện:  
- Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.  
- Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

UBND xã, phường, thị trấn.  
 Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:  
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 

hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.  
- Bước 3: Cá nhân căn cứ vào phiếu tiếp nhận và trả kết quả, đến bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả thuộc UBND xã, phường, thị trấn nhận kết quả theo quy định. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn.  
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:  
+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng;  
+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ 

chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);  
+ Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc bản sao một trong các 

loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013;  
+ Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;  
+ Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất;  
+ Văn bản khước từ mua của bên thuê hoặc giấy tờ chứng minh về việc 

hết thời hạn do pháp luật quy định, kể từ ngày bên thuê nhận được thông báo 
bán và các điều kiện bán, mà bên thuê không trả lời (nếu tài sản đang cho thuê);  

+ Văn bản đồng ý của chủ sở hữu chung khác, trong trường hợp tài sản 
thuộc sở hữu chung hợp nhất hoặc trong trường hợp mua bán một phần tài sản 
thuộc sở hữu chung theo phần thì nộp văn bản khước từ mua của chủ sở hữu 
chung khác hoặc giấy tờ chứng minh về việc hết thời hạn do pháp luật quy định, 
kể từ ngày chủ sở hữu chung nhận được thông báo bán và các điều kiện bán, mà 
không có chủ sở hữu chung nào mua (nếu tài sản thuộc sở hữu chung);  

+ Bản sao Sổ hộ khẩu.  
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.  
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND xã, phường, thị trấn.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không.  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn.  
- Cơ quan phối hợp: Không.  
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* Kết quả thực hiện TTHC: Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn 
liền với đất.  

* Lệ phí:  

STT Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch Mức thu 
(đồng/trường hợp) 

1 Dưới 50 triệu đồng 50.000 

2 Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 100.000 

3 Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng 300.000 

4 Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng 500.000 

5 Từ trên 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng 1.000.000 

6 Từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng 1.200.000 

7 Từ trên 3 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng 1.500.000 

8 Từ trên 4 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng 2.000.000 

9 Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 2.500.000 

10 Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (Mẫu số 31/PYC).  
- Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất bản (Mẫu số 38/HĐMB).  
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Người yêu cầu công chứng, chứng thực thì phải có năng lực hành vi dân 

sự phù hợp theo quy định của pháp luật;  
- Người yêu cầu chứng thực phải được thực hiện trước mặt người thực 

hiện chứng thực.  
* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 27/6/2005;  
- Luật Đất đai số 2013;  
- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công 

chức, chứng thực;  
- Thông tư số 03/2001/TT-BTP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp về 

việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2001/NĐ-CP;  
- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của 

Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, 
chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;  

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ 
Tài chính và Bộ Tư pháp Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.  
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                                                                                 Mẫu số 31/PYC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       
                                                                            

PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC 
HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN 

  
                   
               Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn ............................ 
 

 
Họ và tên người nộp phiếu:……..……………............….........………… 
Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............……….. 
Số điện thoại: …………..……………..................................................... 
Email: ....................................................................................................... 
Số Fax: ……...........………...................................................................... 
                                                      
Yêu cầu chứng thực về: ........................................................................... 

............................................................................................................................ 
 
Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:  

1.……………………………………….........………....................…........…… 
2.........................................................................................................….......….. 
3.…………....………………………….........………....................……........… 
4.......................................................................................................................... 
5.......................................................................................................................... 
6.......................................................................................................................... 
7.......................................................................................................................... 
8.......................................................................................................................... 
9.......................................................................................................................... 
10........................................................................................................................ 
 
 

Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./......... 
 

NGƯỜI NHẬN PHIẾU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI NỘP PHIẾU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 
 

Chúng tôi gồm có: 
 

Bên bán (sau đây gọi là bên A) (1): 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
 

Bên mua (sau đây gọi là bên B) (1): 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
 

Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán tài sản gắn liền với đất với theo các 
thoả thuận sau đây: 
 

ĐIỀU 1 
TÀI SẢN MUA BÁN 

Mẫu số 38/HĐMB 
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Tài sản thuộc quyền sở hữu của bên A theo ................................................... 

.......................................................................................................................... (4), 
cụ thể như sau (3): ................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

............................... nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau: 
- Tên người sử dụng đất: 

......................................................

.......................... 
- Thửa đất số: ................................................... 
- Tờ bản đồ số:.................................................. 
- Địa chỉ thửa đất: ........................................................................................... 
- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................) 
- Hình thức sử dụng:  
  + Sử dụng riêng: ..................................... m2 
  + Sử dụng chung: .................................... m2 
- Mục đích sử dụng:.......................................... 
- Thời hạn sử dụng:........................................... 
- Nguồn gốc sử dụng:....................................... 
 
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ............................................. 

................................................................................................................................. 
 
Giấy tờ về quyền sử dụng đất có: ................................................................... 

...........................................................................................................................(2) 
 

ĐIỀU 2 
GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

 
1. Giá mua bán tài sản nêu tại  Điều 1 của Hợp đồng này là: 
.....................................................................đồng 

(bằng chữ:.....................................................................................đồng Việt Nam). 
 
2. Phương thức thanh toán: .............................................................................  

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
 

3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện 
và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 
ĐIỀU 3  
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VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU  
TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

1. Bên A có nghĩa vụ giao tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng 
giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, giấy tờ về quyền sử dụng đất 
cho bên B vào thời điểm ........................................................................................ 
 

2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đăng 
ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 
  

ĐIỀU 4 
TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ  

 
Thuế, lệ phí liên quan đến việc mua bán tài sản gắn liền với đất theo Hợp 

đồng này do bên ..................... chịu trách nhiệm nộp. 
 

ĐIỀU 5 
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG 

 
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên 

cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; 
trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện 
để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 

 
ĐIỀU 6 

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN 
 

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây: 
 
1. Bên A cam đoan: 
1.1. Những thông tin về nhân thân, về tài sản đã ghi trong Hợp đồng này là 

đúng sự thật; 
1.2. Tài sản thuộc trường hợp được bán tài sản gắn liền với đất theo quy định 

của pháp luật 
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:  
a) Tài sản và thửa đất có tài sản không có tranh chấp; 
b) Tài sản và quyền sử dụng đất có tài sản không bị kê biên để bảo đảm thi 

hành án; 
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, 

không bị ép buộc; 
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 
 
2. Bên B cam đoan: 
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật; 
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2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản gắn liền với đất, thửa đất có tài sản nêu 
tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất, quyền sử dụng đất;  

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, 
không bị ép buộc; 

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.  
 

ĐIỀU ....... (10) 
............................................................................................. 

 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 

ĐIỀU ....... 
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 

 
Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả 

pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này. 
   

Bên A  
(Ký và ghi rõ họ tên)(11) 

Bên B  
(Ký và ghi rõ họ tên)(11) 

 
 
 

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ..................... 

 
Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ...............................................) 

tại .....................................................................................................................(12), 
tôi ......................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
xã/phường/thị trấn .................................. huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 
....................................................... tỉnh/thành phố ................................................. 
 

CHỨNG THỰC: 
 

- Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là 
................................................................................................................................. 
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và bên B là …….................................................................……............................; 
các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng; 
  

 - Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực 
hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; 
 - Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều 
cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; 
 

 - ..................................................................................................................... 
.................................................................................................................................
..........................................................................................................................(13) 

 
- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... 

tờ, ........trang), giao cho: 
 + Bên A ...... bản chính; 
 + Bên B ....... bản chính; 
 Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính. 
 
 Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HĐGD. 
 

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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31. Thủ tục Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất 
* Trình tự thực hiện:  
- Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.  
- Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

UBND xã, phường, thị trấn.  
 Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:  
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 

hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.  
- Bước 3: Cá nhân căn cứ vào phiếu tiếp nhận và trả kết quả, đến bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả thuộc UBND xã, phường, thị trấn nhận kết quả theo quy định. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn.  
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:  
+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng;  
+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ 

chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);  
+ Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc bản sao một trong 

các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013;  
+ Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất;  
+ Bản sao Sổ hộ khẩu.  
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.  
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND xã, phường, thị trấn.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không.  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn.  
- Cơ quan phối hợp: Không.  
* Kết quả thực hiện TTHC:  Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền 

sử dụng đất.  
* Lệ phí:  

STT Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng,  
giao dịch 

Mức thu 
(đồng/trường hợp) 

1 Dưới 50 triệu đồng 50.000 

2 Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 100.000 

3 Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng 300.000 
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4 Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng 500.000 

5 Từ trên 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng 1.000.000 

6 Từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng 1.200.000 

7 Từ trên 3 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng 1.500.000 

8 Từ trên 4 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng 2.000.000 

9 Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 2.500.000 

10 Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (Mẫu số 31/PYC);  
- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất (Mẫu số 53/HĐGV).  
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Người yêu cầu công chứng, chứng thực thì phải có năng lực hành vi dân 

sự phù hợp theo quy định của pháp luật;  
- Người yêu cầu chứng thực phải được thực hiện trước mặt người thực 

hiện chứng thực.  
* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 27/6/2005;  
- Luật Đất đai số 2013;  
- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công 

chức, chứng thực;  
- Thông tư số 03/2001/TT-BTP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp về 

việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2001/NĐ-CP;  
- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của 

Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, 
chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;  

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ 
Tài chính và Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.  
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                                                                                 Mẫu số 31/PYC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       
                                                                            

PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC 
HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN 

  
                   
               Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn ............................ 
 

 
Họ và tên người nộp phiếu:……..……………............….........………… 
Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............……….. 
Số điện thoại: …………..……………..................................................... 
Email: ....................................................................................................... 
Số Fax: ……...........………...................................................................... 
                                                      
Yêu cầu chứng thực về: ........................................................................... 

............................................................................................................................ 
 
Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:  

1.……………………………………….........………....................…........…… 
2.........................................................................................................….......….. 
3.…………....………………………….........………....................……........… 
4.....................................................
......................................................
............... 
5.....................................................
......................................................
............... 
6.....................................................
......................................................
............... 
7.....................................................
......................................................
............... 
8.....................................................
......................................................
............... 
9.....................................................
......................................................
............... 
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10....................................................
......................................................
.............. 

 
 

Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........    
   
       NGƯỜI NHẬN PHIẾU                                      NGƯỜI NỘP PHIẾU 
          (Ký và ghi rõ họ tên)                                            (Ký và ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 
 
 

Chúng tôi gồm có: 
Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A) (1): 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B) (1): 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
 

Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo các 
thoả thuận sau đây : 

ĐIỀU 1 
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GÓP VỐN  

 
Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo........................................ 

..........................................................................................................................(2), 

Mẫu số 53/HĐGV 
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cụ thể như sau: 
 
- Thửa đất số: ................................................... 
- Tờ bản đồ số:.................................................. 
- Địa chỉ thửa đất: ........................................................................................... 
- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................) 
- Hình thức sử dụng:  
  + Sử dụng riêng: ..................................... m2 
  + Sử dụng chung: .................................... m2 
- Mục đích sử dụng:.......................................... 
- Thời hạn sử dụng:........................................... 
- Nguồn gốc sử dụng:....................................... 
 
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có)............................................... 

................................................................................................................................. 
 

 ĐIỀU 2 
 GIÁ TRỊ  GÓP VỐN  

 
Giá trị quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ........... 

đồng (bằng chữ:............................................................................đồng Việt Nam) 
 

ĐIỀU 3 
THỜI HẠN GÓP VỐN  

 
Thời hạn góp vốn bằng quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này 

là: ............................... kể từ ngày ......./......../.......... 
 

ĐIỀU 4 
MỤC ĐÍCH GÓP VỐN  

 
Mục đích góp vốn bằng quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng 

này  là: .................................................................................................................... 
 

ĐIỀU 5 
VIỆC ĐĂNG KÝ GÓP VỐN VÀ NỘP LỆ PHÍ  

 
1. Việc đăng ký góp vốn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp 

luật do bên ..... chịu trách nhiệm thực hiện. 
 

2. Lệ phí liên quan đến việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo Hợp 
đồng này do bên ......................... chịu trách nhiệm nộp. 

 
ĐIỀU 6 

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG 
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 Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên 
cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; 
trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện 
để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 
 

  ĐIỀU 7 
 CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN 

 
1. Bên A cam đoan: 
1.1. Những thông tin về nhân thân, thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là 

đúng sự thật; 
1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo 

quy định của pháp luật; 
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này: 
a) Thửa đất không có tranh chấp; 
b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; 
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, 

không bị ép buộc; 
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 

 
2. Bên B cam đoan: 
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật; 
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và 

các giấy tờ về quyền sử dụng đất; 
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, 

không bị ép buộc; 
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 

 
ĐIỀU ....... (10) 

............................................................................................. 
 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................ 
 

ĐIỀU ....... 
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ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 
 

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả 
pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này. 
   

Bên A  
(Ký và ghi rõ họ tên)(11) 

Bên B  
(Ký và ghi rõ họ tên)(11 

 
LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ..................... 
 

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ..............................................) 
tại ...................................................................................................................(12), 
tôi ......................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
xã/phường/thị trấn ................................... huyện/quận/thị/xã/thành phố thuộc 
tỉnh .......................................... tỉnh/thành phố ...................................................... 
 

CHỨNG THỰC: 
 

- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là 
.................................................................................................................................
và bên B là …….................................................................……........................; 
các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng; 

- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành 
vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; 

- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm 
của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; 

- ...................................................................................................................... 
.................................................................................................................................
.........................................................................................................................(13) 

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm 
....... tờ, ........trang), giao cho: 
 + Bên A ...... bản chính; 
 + Bên B ....... bản chính; 
 Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính. 
 
 Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HĐGD. 
 

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 



 
 

780 

32. Thủ tục Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất 
và tài sản gắn liền với đất 

* Trình tự thực hiện:  
- Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.  
- Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

UBND xã, phường, thị trấn.  
 Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:  
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 

hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.  
- Bước 3: Cá nhân căn cứ vào phiếu tiếp nhận và trả kết quả, đến bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả thuộc UBND xã, phường, thị trấn nhận kết quả theo quy định. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn.  
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:  
+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng;  
+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ 

chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);  
+ Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc bản sao một trong 

các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013;  
+ Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;  
+ Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;  
+ Bản sao Sổ hộ khẩu.  
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.  
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND xã, phường, thị trấn.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không.  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn.  
- Cơ quan phối hợp: Không.  
* Kết quả thực hiện TTHC: Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền 

sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.  
* Lệ phí:  

STT Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch Mức thu 
(đồng/trường hợp) 

1 Dưới 50 triệu đồng 50.000 
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2 Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 100.000 

3 Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng 300.000 

4 Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng 500.000 

5 Từ trên 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng 1.000.000 

6 Từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng 1.200.000 

7 Từ trên 3 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng 1.500.000 

8 Từ trên 4 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng 2.000.000 

9 Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 2.500.000 

10 Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (Mẫu số 31/PYC);  
- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 

(Mẫu số 52/HĐGV).  
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Người yêu cầu công chứng, chứng thực thì phải có năng lực hành vi dân 

sự phù hợp theo quy định của pháp luật;  
- Người yêu cầu chứng thực phải được thực hiện trước mặt người thực 

hiện chứng thực.  
* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 27/6/2005;  
- Luật Đất đai số 2013;  
- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công 

chức, chứng thực;  
- Thông tư số 03/2001/TT-BTP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp về 

việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2001/NĐ-CP;  
- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của 

Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, 
chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;  

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ 
Tài chính và Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.  
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                                                                                 Mẫu số 31/PYC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       
                                                                            

PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC 
HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN 

  
                   
               Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn ............................ 
 

 
Họ và tên người nộp phiếu:……..……………............….........………… 
Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............……….. 
Số điện thoại: …………..……………..................................................... 
Email: ....................................................................................................... 
Số Fax: ……...........………...................................................................... 
                                                      
Yêu cầu chứng thực về: ........................................................................... 

............................................................................................................................ 
 
Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:  

1.……………………………………….........………....................…........…… 
2.........................................................................................................….......….. 
3.…………....………………………….........………....................……........… 
4.....................................................
......................................................
............... 
5.....................................................
......................................................
............... 
6.....................................................
......................................................
............... 
7.....................................................
......................................................
............... 
8.....................................................
......................................................
............... 
9.....................................................
......................................................
............... 
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10....................................................
......................................................
.............. 

 
 

Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........    
   
       NGƯỜI NHẬN PHIẾU                                      NGƯỜI NỘP 
PHIẾU 
          (Ký và ghi rõ họ tên)                                             (Ký và ghi rõ họ tên)                                            
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  
VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

 
 

Chúng tôi gồm có: 
 

Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A) (1): 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
 

Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B) (1): 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

 
Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản 

gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây: 
 

ĐIỀU 1 
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT GÓP VỐN  

 

Mẫu số 52/HĐGV 
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1. Quyền sử dụng đất: 
Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo  ..................................... 

...........................................................................................................................(2), 
cụ thể như sau: 

- Thửa đất số: ................................................... 
- Tờ bản đồ số:.................................................. 
- Địa chỉ thửa đất: ........................................................................................... 
- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................) 
- Hình thức sử dụng:  
  + Sử dụng riêng: ..................................... m2 
  + Sử dụng chung: .................................... m2 
- Mục đích sử dụng:.......................................... 
- Thời hạn sử dụng:........................................... 
- Nguồn gốc sử dụng:....................................... 
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ............................................. 

................................................................................................................................. 
2. Tài sản gắn liền với đất là (3):.............................  
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
 
Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có: ................................................................ 

............................................................................................................................(4) 
 

 ĐIỀU 2 
 GIÁ TRỊ GÓP VỐN  

 
Giá trị quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của 

Hợp đồng này là: ...........................................................đồng 
(bằng chữ:....................................................................đồng Việt Nam) 
 

ĐIỀU 3 
THỜI HẠN GÓP VỐN  

 
Thời hạn góp vốn bằng quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất 

nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ................................................................  
kể từ ngày ........../........../........... 

 
ĐIỀU 4 

MỤC ĐÍCH GÓP VỐN  
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Mục đích góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu 
tại Điều 1 là: ........................................................................................................... 
................................................................................................................................. 

 
ĐIỀU 5 

VIỆC ĐĂNG KÝ GÓP VỐN VÀ NỘP LỆ PHÍ  
 

1. Việc đăng ký góp vốn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp 
luật do bên ..... chịu trách nhiệm thực hiện. 

  
2. Lệ phí liên quan đến việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn 

liền với đất theo Hợp đồng này do bên ......................... chịu trách nhiệm nộp. 
 

ĐIỀU 6 
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG 

  
 Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên 
cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; 
trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện 
để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 
 

  ĐIỀU 7 
 CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN 

 
1. Bên A cam đoan: 
1.1. Những thông tin về nhân thân, thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã 

ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật; 
1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo 

quy định của pháp luật; 
1.3 Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này 
a) Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp; 
b) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo 

đảm thi hành án; 
1.4. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, 

không bị ép buộc; 
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 
2. Bên B cam đoan: 
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật; 
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất, tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 

1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất; 

2.3. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, 
không bị ép buộc; 

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 
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ĐIỀU ....... (10) 
............................................................................................. 

 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................  

 
ĐIỀU ....... 

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 
 

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả 
pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này. 
   

Bên A  
(Ký vµ ghi râ hä tªn)(11) 

Bên B  
(Ký vµ ghi râ hä tªn)(11) 

 
 

 
LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ..................... 
 

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ...................................) 
tại ...................................................................................................................(12), 
tôi ......................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
xã/phường/thị trấn ................................... huyện/quận/thị/xã/thành phố thuộc 
tỉnh .......................................... tỉnh/thành phố ...................................................... 
 

CHỨNG THỰC: 
 

- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 
được giao kết giữa bên A là ................................................................................... 
và bên B là …….................................................................……...........................; 
các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng; 

- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành 
vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; 

- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm 
của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; 
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- ....................................................................................................................... 
.................................................................................................................................
.........................................................................................................................(13) 

 
- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... 

tờ, ........trang), giao cho: 
 + Bên A ...... bản chính; 
 + Bên B ....... bản chính; 
 Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính. 
 
 Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HĐGD. 
 

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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33. Thủ tục Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
* Trình tự thực hiện:  
- Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.  
- Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

UBND xã, phường, thị trấn.  
 Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:  
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 

hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.  
- Bước 3: Cá nhân căn cứ vào phiếu tiếp nhận và trả kết quả, đến bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả thuộc UBND xã, phường, thị trấn nhận kết quả theo quy định. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn.  
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:  
+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng;  
+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ 

chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);  
+ Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc bản sao một trong các 

loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013;  
+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;  
+ Bản sao Sổ hộ khẩu.  
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.  
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND xã, phường, thị trấn.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không.  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn.  
- Cơ quan phối hợp: Không.  
* Kết quả thực hiện TTHC: Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất.  
* Lệ phí:  

STT Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng,  
giao dịch 

Mức thu 
(đồng/trường hợp) 

1 Dưới 50 triệu đồng 50.000 
2 Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 100.000 
3 Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng 300.000 
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4 Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng 500.000 
5 Từ trên 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng 1.000.000 
6 Từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng 1.200.000 
7 Từ trên 3 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng 1.500.000 
8 Từ trên 4 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng 2.000.000 
9 Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 2.500.000 

10 Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 
 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (Mẫu số 31/PYC).  
- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Mẫu số 37/HĐCN).  
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Người yêu cầu công chứng, chứng thực thì phải có năng lực hành vi dân 

sự phù hợp theo quy định của pháp luật;  
- Người yêu cầu chứng thực phải được thực hiện trước mặt người thực 

hiện chứng thực.  
* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 27/6/2005;  
- Luật Đất đai 2013;  
- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công 

chức, chứng thực;  
- Thông tư số 03/2001/TT-BTP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp về 

việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2001/NĐ-CP;  
- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của 

Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, 
chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; 

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ 
Tài chính và Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.  
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                                                                                 Mẫu số 31/PYC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       
                                                                            

PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC 
HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN 

  
                   
               Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn ............................ 
 

 
Họ và tên người nộp phiếu:……..……………............….........………… 
Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............……….. 
Số điện thoại: …………..……………..................................................... 
Email: ....................................................................................................... 
Số Fax: ……...........………...................................................................... 
                                                      
Yêu cầu chứng thực về: ........................................................................... 

............................................................................................................................ 
 
Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:  

1.……………………………………….........………....................…........…… 
2.........................................................................................................….......….. 
3.…………....………………………….........………....................……........… 
4.....................................................
......................................................
............... 
5.....................................................
......................................................
............... 
6.....................................................
......................................................
............... 
7.....................................................
......................................................
............... 
8.....................................................
......................................................
............... 
9.....................................................
......................................................
............... 
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10....................................................
......................................................
.............. 

 
 

Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........    
   
       NGƯỜI NHẬN PHIẾU                                      NGƯỜI NỘP PHIẾU 
          (Ký và ghi rõ họ tên)                                            (Ký và ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 
 

Chúng tôi gồm có: 
Bên chuyển nhượng (sau đây gọi là bên A) (1): 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
 

Bên nhận chuyển nhượng (sau đây gọi là bên B) (1): 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
 

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các 
thoả thuận sau đây: 

 
ĐIỀU 1 

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG  

Mẫu số 37/HĐCN 
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Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo  ...................................... 

.......................................................................................................................... (2), 
cụ thể như sau: 
  

- Thửa đất số: ................................................... 
- Tờ bản đồ số:.................................................. 
- Địa chỉ thửa đất: ........................................................................................... 
- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................) 
- Hình thức sử dụng:  
  + Sử dụng riêng: ..................................... m2 
  + Sử dụng chung: .................................... m2 
- Mục đích sử dụng:.......................................... 
- Thời hạn sử dụng:........................................... 
- Nguồn gốc sử dụng:....................................... 
 
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ............................................. 

................................................................................................................................. 
 

ĐIỀU 2 
GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 
 
1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng 

này là: ...................................................................... đồng 
(bằng chữ:.....................................................................................đồng Việt Nam). 

 
2. Phương thức thanh toán: ............................................................................ 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
 
3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện 

và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
 

ĐIỀU 3  
 VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

 
1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng 

giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm ......................................... 
  

2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm 
quyền theo quy định của pháp luật. 
 

 
ĐIỀU 4 

TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ 
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Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo 

Hợp đồng này do bên ..................... chịu trách nhiệm nộp. 
 

ĐIỀU 5 
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG 

 
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các 

bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của 
nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền 
khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp 
luật. 

 
ĐIỀU 6 

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN 
 

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây: 
 
1. Bên A cam đoan: 
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là 

đúng sự thật; 
1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo 

quy định của pháp luật;   
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này: 
a) Thửa đất không có tranh chấp; 
b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; 
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, 

không bị ép buộc; 
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 
 
2. Bên B cam đoan: 
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật; 
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và 

các giấy tờ về quyền sử dụng đất;  
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, 

không bị ép buộc; 
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.  

 
ĐIỀU ....... (10) 

............................................................................................. 
 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
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............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
 

ĐIỀU ....... 
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 

 
Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả 

pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này. 
   
   

Bên A  
(Ký và ghi rõ họ tên)(11) 

Bên B  
(Ký và ghi rõ họ tên)(11) 

 
 
 

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ..................... 

 
Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ...............................................) 

tại 
.....................................................................................................................(12), 
tôi ......................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
xã/phường/thị trấn .................................. huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 
....................................................... tỉnh/thành phố ................................................. 
 

CHỨNG THỰC: 
 

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là 
................................................................................................................................. 
và bên B là ……................................................................…….............................; 
các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng; 
  
 - Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực 
hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; 
  
 - Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều 
cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; 
 

 - ..................................................................................................................... 
.................................................................................................................................
..........................................................................................................................(13) 
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- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... 

tờ, ........trang), giao cho: 
 + Bên A ...... bản chính; 
 + Bên B ....... bản chính; 
 Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính. 
 
 Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HĐGD. 
 

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 



 
 

798 

34. Thủ tục Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
và tài sản gắn liền với đất 

* Trình tự thực hiện:  
- Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.  
- Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

UBND xã, phường, thị trấn.  
 Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:  
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 

hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.  
- Bước 3: Cá nhân căn cứ vào phiếu tiếp nhận và trả kết quả, đến bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả thuộc UBND xã, phường, thị trấn nhận kết quả theo quy định. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn.  
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:  
+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng;  
+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ 

chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);  
+ Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc bản sao một trong 

các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản Điều 100 của Luật 
Đất đai 2013;  

+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;  
+ Bản sao Sổ hộ khẩu.  
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.  
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND xã, phường, thị trấn.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không.  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn.  
- Cơ quan phối hợp: Không.  
* Kết quả thực hiện TTHC: Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.  
* Lệ phí:  

STT Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, 
giao dịch 

Mức thu  
(đồng/trường hợp) 

1 Dưới 50 triệu đồng 50.000 

2 Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 100.000 
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3 Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng 300.000 

4 Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng 500.000 

5 Từ trên 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng 1.000.000 

6 Từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng 1.200.000 

7 Từ trên 3 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng 1.500.000 

8 Từ trên 4 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng 2.000.000 

9 Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 2.500.000 

10 Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (Mẫu số 31/PYC).  
- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 

(Mẫu số 36/HĐCN).  
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Người yêu cầu công chứng, chứng thực thì phải có năng lực hành vi dân 

sự phù hợp theo quy định của pháp luật;  
- Người yêu cầu chứng thực phải được thực hiện trước mặt người thực 

hiện chứng.  
* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 27/6/2005;  
- Luật Đất đai 2013;  
- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công 

chức, chứng thực;  
- Thông tư số 03/2001/TT-BTP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp về 

việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2001/NĐ-CP;  
- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của 

Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, 
chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;  

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ 
Tài chính và Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.  
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                                                                                 Mẫu số 31/PYC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       
                                                                            

PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC 
HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN 

  
                   
               Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn ............................ 
 

 
Họ và tên người nộp phiếu:……..……………............….........………… 
Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............……….. 
Số điện thoại: …………..……………..................................................... 
Email: ....................................................................................................... 
Số Fax: ……...........………...................................................................... 
                                                      
Yêu cầu chứng thực về: ........................................................................... 

............................................................................................................................ 
 
Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:  

1.……………………………………….........………....................…........…… 
2.........................................................................................................….......….. 
3.…………....………………………….........………....................……........… 
4.....................................................
......................................................
............... 
5.....................................................
......................................................
............... 
6.....................................................
......................................................
............... 
7.....................................................
......................................................
............... 
8.....................................................
......................................................
............... 
9.....................................................
......................................................
............... 
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10....................................................
......................................................
.............. 

 
 

Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........    
   
       NGƯỜI NHẬN PHIẾU                                      NGƯỜI NỘP PHIẾU 
          (Ký và ghi rõ họ tên)                                            (Ký và ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  
VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

 
  
 

Chúng tôi gồm có: 
Bên chuyển nhượng (sau đây gọi là bên A) (1): 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
Bên nhận chuyển nhượng (sau đây gọi là bên B) (1): 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
 

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản 
gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây: 

 

 

ĐIỀU 1 
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI  SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT  

Mẫu số 36/HĐCN 
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CHUYỂN NHƯỢNG  
 
1. Quyền sử dụng đất  
Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo  ................................ 

...........................................................................................................................(2), 
cụ thể như sau: 

- Thửa đất số: ................................................... 
- Tờ bản đồ số:.................................................. 
- Địa chỉ thửa đất: ........................................................................................... 
- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................) 
- Hình thức sử dụng:  
  + Sử dụng riêng: ..................................... m2 
  + Sử dụng chung: .................................... m2 
- Mục đích sử dụng:.......................................... 
- Thời hạn sử dụng:........................................... 
- Nguồn gốc sử dụng:........................................ 
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ............................................. 

................................................................................................................................. 
2. Tài sản gắn liền với đất là (3):.............................  
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có: ............................................................... 

............................................................................................................................(4) 
ĐIỀU 2 

GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 
 
1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại 

Điều 1 của Hợp đồng này là:..........................................................................đồng  
(bằng chữ:.....................................................................................đồng Việt Nam). 

 
2. Phương thức thanh toán: ............................................................................ 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
 

3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện 
và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

ĐIỀU 3  
 VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,   

ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 
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1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 
1 của Hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở 
hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B vào thời điểm ............................................ 
 2. Bên B có nghĩa vụ thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định 
của pháp luật. 

 
ĐIỀU 4 

TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ 
 
Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản 

gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên ..................... chịu trách nhiệm nộp. 
 

ĐIỀU 5 
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG 

 
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên 

cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; 
trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện 
để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 

 
ĐIỀU 6 

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN 
 

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây: 
 
1. Bên A cam đoan: 
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã 
ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật; 
1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo 
quy định của pháp luật; 
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này: 
a) Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp; 
b) Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo 

đảm thi hành án; 
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, 

không bị ép buộc; 
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 
 
2. Bên B cam đoan: 
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật; 
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 

1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất;  
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2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, 
không bị ép buộc; 

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.  
 

ĐIỀU ....... (10) 
............................................................................................. 

 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 

 
ĐIỀU ....... 

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 
 

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả 
pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này. 
   
   

Bên A  
(Ký và ghi rõ họ tên)(11) 

 

Bên B  
(Ký và ghi rõ họ tên)(11) 

 
 

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ..................... 

 
Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ...............................................) 

tại .....................................................................................................................(12),  
tôi ......................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
xã/phường/thị trấn ................................... huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 
....................................................... tỉnh/thành phố ................................................. 
 

CHỨNG THỰC: 
 

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 
được giao kết giữa bên A là ............................................................................ và 
bên B là.....……................................................................……..............................;  
các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng; 
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 - Tại thời điểm chứng thùc, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực 
hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; 
  
- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội; 
 

 - ..................................................................................................................... 
.................................................................................................................................
..........................................................................................................................(13) 

 
- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... 

tờ, ........trang), giao cho: 
 + Bên A ...... bản chính; 
 + Bên B ....... bản chính; 
 Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính. 
 
 Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HĐGD. 
 

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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35. Thủ tục Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất 
* Trình tự thực hiện:  
- Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.  
- Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

UBND xã, phường, thị trấn.  
 Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:  
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 

hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.  
- Bước 3: Cá nhân căn cứ vào phiếu tiếp nhận và trả kết quả, đến bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả thuộc UBND xã, phường, thị trấn nhận kết quả theo quy định. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn.  
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:  
+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng;  
+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ 

chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);  
+ Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc bản sao một trong 

các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai;  
+ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất;  
+ Bản sao Sổ hộ khẩu.  
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.  
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND xã, phường, thị trấn.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không.  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn.  
- Cơ quan phối hợp: Không.  
* Kết quả thực hiện TTHC: Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử 

dụng đất.  
* Lệ phí:  

STT Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao 
dịch 

Mức thu 
(đồng/trường hợp) 

1 Dưới 50 triệu đồng 50.000 

2 Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 100.000 

3 Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng 300.000 

4 Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng 500.000 
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5 Từ trên 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng 1.000.000 

6 Từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng 1.200.000 

7 Từ trên 3 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng 1.500.000 

8 Từ trên 4 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng 2.000.000 

9 Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 2.500.000 

10 Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (Mẫu số 31/PYC);  
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất (Mẫu số 49/HĐTC).  
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Người yêu cầu công chứng, chứng thực thì phải có năng lực hành vi dân 

sự phù hợp theo quy định của pháp luật;  
- Người yêu cầu chứng thực phải được thực hiện trước mặt người thực 

hiện chứng thực.  
* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 27/6/2005;  
- Luật Đất đai 2013;  
- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công 

chức, chứng thực;  
- Thông tư số 03/2001/TT-BTP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp về 

việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2001/NĐ-CP;  
- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của 

Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, 
chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;  

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ 
Tài chính và Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.  
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                                                                                     Mẫu số 31/PYC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       
                                                                            

PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC 
HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN 

  
                   
               Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn ............................ 
 

 
Họ và tên người nộp phiếu:……..……………............….........………… 
Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............……….. 
Số điện thoại: …………..……………..................................................... 
Email: ....................................................................................................... 
Số Fax: ……...........………...................................................................... 
                                                      
Yêu cầu chứng thực về: ........................................................................... 

............................................................................................................................ 
 
Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:  

1.……………………………………….........………....................…........…… 
2.........................................................................................................….......….. 
3.…………....………………………….........………....................……........… 
4.....................................................
......................................................
............... 
5.....................................................
......................................................
............... 
6.....................................................
......................................................
............... 
7.....................................................
......................................................
............... 
8.....................................................
......................................................
............... 
9.....................................................
......................................................
............... 



 
 

810 

10....................................................
......................................................
.............. 

 
 

Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........    
   
       NGƯỜI NHẬN PHIẾU                                      NGƯỜI NỘP 
PHIẾU 
          (Ký và ghi rõ họ tên)                                            (Ký và ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 
  
 

Chúng tôi gồm có: 
 

Bên thế chấp (sau đây gọi là bên A)(1): 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 

Bên nhận thế chấp (sau đây gọi là bên B)(1): 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

 
Hai bên đồng ý thực hiện việc thế chấp quyền sử dụng đất với những thoả 

thuận sau đây: 
 

ĐIỀU 1 
NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM 

  

Mẫu số 49/HĐTC 
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 1. Bên A đồng ý thế chấp quyền sử dụng đất của mình để bảo đảm thực 
hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên B.  
 
 2. Nghĩa vụ được bảo đảm là (8): ................................................................ 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 

ĐIỀU 2 
TÀI SẢN THẾ CHẤP  

  
Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo ....................................... 
.........................................................................................................................

..........(2), cụ thể như sau: 
   

- Thửa đất số: ................................................... 
- Tờ bản đồ số:.................................................. 
- Địa chỉ thửa đất:............................................................................................ 
- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ................................................  
Hình thức sử dụng:  
  + Sử dụng riêng: ..................................... m2 
  + Sử dụng chung: .................................... m2 
- Mục đích sử dụng:.......................................... 
- Thời hạn sử dụng:........................................... 
- Nguồn gốc sử dụng:....................................... 
 
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ............................................. 

................................................................................................................................. 
 

ĐIỀU 3 
GIÁ TRỊ  TÀI SẢN THẾ CHẤP 

 
Giá trị tài sản thế chấp nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này là: .................đồng 

(bằng chữ: ............................................................... đồng) theo văn bản xác định 
giá trị tài sản thế chấp ngày ...../......../........ 

  
 

ĐIỀU 4 
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A 

 
1. Nghĩa vụ của bên A: 
- Giao các giấy tờ về tài sản thế chấp cho bên B; 
- Không được chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, cho thuê, góp vốn 

hoặc dùng tài sản thế chấp để bảo đảm cho nghĩa vụ khác nếu không được bên B 
đồng ý bằng văn bản; 
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- Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp; áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo 
toàn giá trị tài sản thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp có nguy cơ bị hư 
hỏng do khai thác, sử dụng; 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B kiểm tra tài sản thế chấp. 
 
2. Quyền của bên A: 
- Được sử dụng, khai thác, hưởng hoa lợi, lợi tức từ  tài sản thế chấp; 
- Nhận lại các giấy tờ về tài sản thế chấp sau khi hoàn thành nghĩa vụ; 
- Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại nếu làm mất, hư hỏng các giấy tờ về 

tài sản thế chấp. 
 

ĐIỀU 5 
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B 

 
1. Nghĩa vụ của bên B: 
- Giữ và bảo quản các giấy tờ về tài sản thế chấp, trong trường hợp làm 

mất, hư hỏng, thì phải bồi thường thiệt hại cho bên A; 
- Giao lại các giấy tờ về tài sản thế chấp cho bên A khi bên A hoàn thành 

nghĩa vụ.  
 
2. Quyền của bên B 
- Kiểm tra hoặc yêu cầu bên A cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế 

chấp; 
- Yêu cầu bên A áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn giá trị tài sản 

thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, 
sử dụng; 

- Yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo phương thức đã thoả thuận. 
 

ĐIỀU 6 
VIỆC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP VÀ NỘP LỆ PHÍ  

  
1. Việc đăng ký thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp 

luật do bên .................. chịu trách nhiệm thực hiện. 
 

2. Lệ phí liên quan đến việc thế chấp quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này 
do bên ................... chịu trách nhiệm nộp. 

 
ĐIỀU 7 

XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP  
 

1. Trong trường hợp hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên A không thực 
hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên B có quyền yêu cầu xử lý tài 
sản thế chấp theo phương thức (9): 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
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................................................................................................................................. 
 
2. Việc xử lý tài sản thế chấp được thực hiện để thanh toán nghĩa vụ cho 

bên B sau khi đã trừ chi phí bảo quản, bán tài sản và các chi phí khác có liên 
quan đến việc xử lý tài sản thế chấp.  
 

ĐIỀU 8 
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG 

  
 Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên 
cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; 
trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện 
để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 
 

ĐIỀU 9 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN 

 
Bên A và bên B  chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau 

đây: 
1. Bên A cam đoan: 
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là 

đúng sự thật; 
1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được thế chấp quyền sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật; 
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:  
a) Thửa đất không có tranh chấp; 
b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; 
1.4 Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không 

bị ép buộc; 
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 

 
2. Bên B cam đoan: 
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật; 
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này và 

các giấy tờ về quyền sử dụng đất;  
2.3. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, 

không bị ép buộc; 
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 

 
ĐIỀU ....... (10) 

............................................................................................. 
 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
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............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
 

ĐIỀU ....... 
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 

 
Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả 

pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này. 
   
   

Bên A  
(Ký và ghi rõ họ tên)(11) 

Bên B  
(Ký và ghi rõ họ tên)(11) 

 
 

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ..................... 

 
Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ...............................................) 

tại ....................................................................................................................(12), 
tôi ......................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
xã/phường/thị trấn ................................... huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 
................................................... tỉnh/thành phố ..................................................... 
 

CHỨNG THỰC: 
 

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là 
............................................................................................................................... 
và bên B là ……...............................................................……..............................; 
các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng; 
  
 - Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực 
hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; 
  
 - Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều 
cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; 
 

 - ..................................................................................................................... 
.................................................................................................................................
..........................................................................................................................(13) 
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- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... 
tờ, ........trang), giao cho: 
 + Bên A ...... bản chính; 
 + Bên B ....... bản chính; 
 Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính. 
 
 Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HĐGD. 
 
                                                                   CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
                                                                    (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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36. Thủ tục Chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất 
* Trình tự thực hiện:  
- Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.  
- Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

UBND xã, phường, thị trấn.  
 Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:  
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 

hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.  
- Bước 3: Cá nhân căn cứ vào phiếu tiếp nhận và trả kết quả, đến bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả thuộc UBND xã, phường, thị trấn nhận kết quả theo quy định. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn.  
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:  
+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng;  
+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ 

chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);  
+ Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc bản sao một trong các 

loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013;  
+ Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;  
+ Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất;  
+ Bản sao Sổ hộ khẩu.  
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
* Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.  
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND xã, phường, thị trấn.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không.  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn.  
- Cơ quan phối hợp: Không.  
* Kết quả thực hiện TTHC: Chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản gắn 

liền với đất.  
* Lệ phí:  

STT Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng,  
giao dịch 

Mức thu 
(đồng/trường hợp) 

1 Dưới 50 triệu đồng 50.000 

2 Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 100.000 
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3 Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng 300.000 

4 Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng 500.000 

5 Từ trên 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng 1.000.000 

6 Từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng 1.200.000 

7 Từ trên 3 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng 1.500.000 

8 Từ trên 4 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng 2.000.000 

9 Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 2.500.000 

10 Trên 10 tỷ đồng 3.000.000  

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (Mẫu số 31/PYC);  
- Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 50/HĐTC).  
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Người yêu cầu công chứng, chứng thực thì phải có năng lực hành vi dân 

sự phù hợp theo quy định của pháp luật;  
- Người yêu cầu chứng thực phải được thực hiện trước mặt người thực 

hiện chứng thực.  
* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 27/6/2005;  
- Luật Đất đai 2013;  
- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công 

chức, chứng thực;  
- Thông tư số 03/2001/TT-BTP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp về 

việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2001/NĐ-CP;  
- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của 

Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, 
chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;  

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ 
Tài chính và Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.  
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                                                                                     Mẫu số 31/PYC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       
                                                                            

PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC 
HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN 

  
                   
               Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn ............................ 
 

 
Họ và tên người nộp phiếu:……..……………............….........………… 
Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............……….. 
Số điện thoại: …………..……………..................................................... 
Email: ....................................................................................................... 
Số Fax: ……...........………...................................................................... 
                                                      
Yêu cầu chứng thực về: ........................................................................... 

............................................................................................................................ 
 
Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:  

1.……………………………………….........………....................…........…… 
2.........................................................................................................….......….. 
3.…………....………………………….........………....................……........… 
4.....................................................
......................................................
............... 
5.....................................................
......................................................
............... 
6.....................................................
......................................................
............... 
7.....................................................
......................................................
............... 
8.....................................................
......................................................
............... 
9.....................................................
......................................................
............... 
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10....................................................
......................................................
.............. 

 
 

Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........    
   
       NGƯỜI NHẬN PHIẾU                                      NGƯỜI NỘP PHIẾU 
          (Ký và ghi rõ họ tên)                                            (Ký và ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 
 
 

Chúng tôi gồm có: 
 

Bên thế chấp (sau đây gọi là bên A)(1): 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 

Bên nhận thế chấp (sau đây gọi là bên B)(1): 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 

Hai bên đồng ý thực hiện việc thế chấp tài sản gắn liền với đất với những 
thoả thuận sau đây: 

ĐIỀU 1 
NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM 

  

Mẫu số 50/HĐTC 
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 1. Bên A đồng ý thế chấp tài sản gắn liền với đất của mình để bảo đảm 
thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên B.  
 
 2. Nghĩa vụ được bảo đảm là (8): ................................................................. 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

 
ĐIỀU 2 

TÀI SẢN THẾ CHẤP  
  

Tài sản thuộc quyền sở hữu của bên A theo ................................................... 
............................................................................................................................... 
(4), cụ thể như sau (3):  ......................................   

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

............................... nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau: 
  

- Tên người sử dụng đất: ..................................................... 
- Thửa đất số: ................................................... 
- Tờ bản đồ số:.................................................. 
- Địa chỉ thửa đất: ........................................................................................... 
- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................) 
- Hình thức sử dụng:  
  + Sử dụng riêng: ..................................... m2 
  + Sử dụng chung: .................................... m2 
- Mục đích sử dụng:.......................................... 
- Thời hạn sử dụng:........................................... 
- Nguồn gốc sử dụng:....................................... 
 
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):.............................................. 

................................................................................................................................. 
 
Giấy tờ về quyền sử dụng đất có: .................................................................. 

................................................................................................................................ 
(2) 

ĐIỀU 3 
GIÁ TRỊ  TÀI SẢN THẾ CHẤP 

 
Giá trị tài sản thế chấp nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này là: .................đồng 

(bằng chữ: ............................................................... đồng) theo văn bản xác định 
giá trị tài sản thế chấp ngày ...../......../........ 
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ĐIỀU 4 

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A 
 

1. Nghĩa vụ của bên A: 
- Giao các giấy tờ về tài sản thế chấp cho bên B; 
- Không được chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, cho thuê, góp vốn 

hoặc dùng tài sản thế chấp để bảo đảm cho nghĩa vụ khác nếu không được bên B 
đồng ý bằng văn bản; 

- Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp; áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo 
toàn giá trị tài sản thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp có nguy cơ bị hư 
hỏng do khai thác, sử dụng; 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B kiểm tra tài sản thế chấp; 
 
2. Quyền của bên A: 
- Được sử dụng, khai thác, hưởng hoa lợi, lợi tức từ  tài sản thế chấp; 
- Nhận lại các giấy tờ về tài sản thế chấp sau khi hoàn thành nghĩa vụ. 
- Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại nếu làm mất, hư hỏng các giấy tờ về 

tài sản thế chấp. 
 

ĐIỀU 5 
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B 

 
1. Nghĩa vụ của bên B: 
- Giữ và bảo quản các giấy tờ về tài sản thế chấp, trong trường hợp làm 

mất, hư hỏng, thì phải bồi thường thiệt hại cho bên A; 
- Giao lại các giấy tờ về tài sản thế chấp cho bên A khi bên A hoàn thành 

nghĩa vụ.  
 
2. Quyền của bên B 
- Kiểm tra hoặc yêu cầu bên A cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp; 
- Yêu cầu bên A áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn giá trị tài sản 

thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, 
sử dụng; 

- Yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo phương thức đã thoả thuận. 
 

ĐIỀU 6 
VIỆC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP VÀ NỘP LỆ PHÍ    

  
 1. Việc đăng ký thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của 
pháp luật do bên .................. chịu trách nhiệm thực hiện. 
 

2. Lệ phí liên quan đến việc thế chấp quyền sử dụng đất theo Hợp đồng 
này do bên ................... chịu trách nhiệm nộp. 
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ĐIỀU 7 
XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP  

 
1. Trong trường hợp hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên A không thực 

hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên B có quyền yêu cầu xử lý tài 
sản thế chấp theo phương thức (9): 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

 
2. Việc xử lý tài sản thế chấp được thực hiện để thanh toán nghĩa vụ cho 

bên B sau khi đã trừ chi phí bảo quản, bán tài sản và các chi phí khác có liên 
quan đến việc xử lý tài sản thế chấp.  
 

ĐIỀU 8 
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG 

  
 Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các 
bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của 
nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền 
khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp 
luật. 
 

ĐIỀU 9 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN 

 
Bên A và bên B  chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau 

đây: 
1. Bên A cam đoan: 
1.1. Những thông tin về nhân thân, về tài sản và thửa đất có tài sản đã ghi 

trong Hợp đồng này là đúng sự thật; 
1.2. Tài sản thuộc trường hợp được thế chấp tài sản gắn liền với đất theo quy 

định của pháp luật; 
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này: 
a) Tài sản và thửa đất có tài sản không có tranh chấp; 
b) Tài sản và quyền sử dụng đất có tài sản không bị kê biên để bảo đảm thi 

hành án; 
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, 

không bị ép buộc; 
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 

 
2. Bên B cam đoan: 
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật; 
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2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản gắn liền với đất, thửa đất có tài sản nêu 
tại Điều 2 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất, quyền sử dụng đất;  

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, 
không bị ép buộc; 

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 
 

ĐIỀU ....... (10) 
............................................................................................. 

 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 

 
ĐIỀU ....... 

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 
 

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả 
pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này. 
   

Bên A  
(Ký và ghi rõ họ tên)(11) 

Bên B  
(Ký và ghi rõ họ tên)(11) 

 
 

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ..................... 

 
Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ...............................................) 

tại ....................................................................................................................(12), 
tôi ......................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
xã/phường/thị trấn ................................... huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 
................................................. tỉnh/thành phố ...................................................... 
 

CHỨNG THỰC: 
 

- Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là 
.................................................................................................................................
và bên B là …….................................................................……............................; 
các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng; 
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 - Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực 
hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; 
  
 - Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều 
cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; 

 
 - ..................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

..........................................................................................................................(13) 
 
- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... 

tờ, ........trang), giao cho: 
 + Bên A ...... bản chính; 
 + Bên B ....... bản chính; 
 Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính. 
 
 Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HĐGD. 
 
                                                                     CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
                                                                      (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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37. Thủ tục Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 
* Trình tự thực hiện:  
- Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.  
- Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

UBND xã, phường, thị trấn.  
 Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:  
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 

hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.  
- Bước 3: Cá nhân căn cứ vào phiếu tiếp nhận và trả kết quả, đến bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả thuộc UBND xã, phường, thị trấn nhận kết quả theo quy định. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn.  
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:  
+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng;  
+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ 

chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);  
+ Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc bản sao một trong các 

loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013;  
+ Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất;  
+ Bản sao Sổ hộ khẩu.  
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.  
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND xã, phường, thị trấn.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không.  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn.  
- Cơ quan phối hợp: Không.  
* Kết quả thực hiện TTHC: Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử 

dụng đất.  
* Lệ phí:  

STT Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch Mức thu 
(đồng/trường hợp) 

1 Dưới 50 triệu đồng 50.000 

2 Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 100.000 

3 Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng 300.000 
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4 Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng 500.000 

5 Từ trên 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng 1.000.000 

6 Từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng 1.200.000 

7 Từ trên 3 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng 1.500.000 

8 Từ trên 4 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng 2.000.000 

9 Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 2.500.000 

10 Trên 10 tỷ đồng  3.000.000 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (Mẫu số 31/PYC).  
- Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất (Mẫu số 41/HĐTA).  
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Người yêu cầu công chứng, chứng thực thì phải có năng lực hành vi dân 

sự phù hợp theo quy định của pháp luật;  
- Người yêu cầu chứng thực phải được thực hiện trước mặt người thực 

hiện chứng thực.  
* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 27/6/2005;  
- Luật Đất đai 2013;  
- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công 

chức, chứng thực;  
- Thông tư số 03/2001/TT-BTP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp về 

việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2001/NĐ-CP;  
- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của 

Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, 
chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;  

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ 
Tài chính và Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.  
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                                                                                     Mẫu số 31/PYC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       
                                                                            

PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC 
HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN 

  
                   
               Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn ............................ 
 

 
Họ và tên người nộp phiếu:……..……………............….........………… 
Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............……….. 
Số điện thoại: …………..……………..................................................... 
Email: ....................................................................................................... 
Số Fax: ……...........………...................................................................... 
                                                      
Yêu cầu chứng thực về: ........................................................................... 

............................................................................................................................ 
 
Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:  

1.……………………………………….........………....................…........…… 
2.........................................................................................................….......….. 
3.…………....………………………….........………....................……........… 
4.....................................................
......................................................
............... 
5.....................................................
......................................................
............... 
6.....................................................
......................................................
............... 
7.....................................................
......................................................
............... 
8.....................................................
......................................................
............... 
9.....................................................
......................................................
............... 
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10....................................................
......................................................
.............. 

 
 

Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........    
   
       NGƯỜI NHẬN PHIẾU                                      NGƯỜI NỘP 
PHIẾU 
          (Ký và ghi rõ họ tên)                                            (Ký và ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 
 

 
Chúng tôi gồm có: 

 
Bên tặng cho (sau đây gọi là bên A) (1): 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
 

Bên được tặng cho (sau đây gọi là bên B) (1): 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
  

Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất theo các thoả 
thuận sau đây: 

ĐIỀU 1 
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẶNG CHO  

 
Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo ....................................... 

Mẫu số 41/HĐTA 



 
 

832 

............................................................................................................................... 
(2), cụ thể như sau: 

- Thửa đất số: ................................................... 
- Tờ bản đồ số:.................................................. 
- Địa chỉ thửa đất: ........................................................................................... 
- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................) 
- Hình thức sử dụng:  
  + Sử dụng riêng: ..................................... m2 
  + Sử dụng chung: .................................... m2 
- Mục đích sử dụng:.......................................... 
- Thời hạn sử dụng:........................................... 
- Nguồn gốc sử dụng:....................................... 
 
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ............................................. 

................................................................................................................................. 
 

Giá trị quyền sử dụng đất là ..................................................................đồng 
(bằng chữ: ................................................................................... đồng Việt Nam) 
......................................................
......................................................
..................... 
......................................................
......................................................
................(6) 

 
ĐIỀU 2 

 VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 
 

1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng 
giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm .......................................... 
  

2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm 
quyền theo quy định của pháp luật. 
 

ĐIỀU 3 
TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ 

 
 Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất theo Hợp 
đồng này do bên ............. chịu trách nhiệm nộp.  
 

ĐIỀU 4 
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG 

 
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên 

cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; 
trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện 
để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 
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ĐIỀU 5 

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN 
 

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây: 
 
1. Bên A cam đoan: 
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là 

đúng sự thật; 
1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được tặng cho quyền sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật; 
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này: 
a) Thửa đất không có tranh chấp; 
b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; 
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, 

không bị ép buộc; 
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 
 
2. Bên B cam đoan: 
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật; 
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và 

các giấy tờ về quyền sử dụng đất;  
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, 

không bị ép buộc; 
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.  

 
ĐIỀU ....... (10) 

............................................................................................. 
 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
 

ĐIỀU ....... 
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 

 
Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả 

pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này. 
   

Bên A 
(Ký và ghi rõ họ tên)(11) 

Bên B  
(Ký và ghi rõ họ tên)(11) 
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LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ..................... 

 
Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ...............................................) 

tại ....................................................................................................................(12), 
tôi ......................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
xã/phường/thị trấn ................................... huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 
.................................................. tỉnh/thành phố ...................................................... 
 

CHỨNG THỰC: 
 

- Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là 
................................................................................................................................ 
và bên B là …….................................................................……............................; 
các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng; 

- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành 
vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; 

- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm 
của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; 

- ..................................................................................................................... 
.................................................................................................................................
..........................................................................................................................(13) 
        - Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... 
tờ, ........trang), giao cho: 
 + Bên A ...... bản chính; 
 + Bên B ....... bản chính; 
 Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính. 
 
 Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HĐGD. 
 

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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38. Thủ tục Chứng thực hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất 
* Trình tự thực hiện:  
- Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.  
- Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

UBND xã, phường, thị trấn.  
 Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:  
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 

hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.  
- Bước 3: Cá nhân căn cứ vào phiếu tiếp nhận và trả kết quả, đến bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả thuộc UBND xã, phường, thị trấn nhận kết quả theo quy định. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn.  
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:  
+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng;  
+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ 

chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);  
+ Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc bản sao một trong các 

loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013;  
+ Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;  
+ Hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất;  
+ Bản sao Sổ hộ khẩu.  
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
* Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.  
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND xã, phường, thị trấn.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không.  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn.  
- Cơ quan phối hợp: Không.  
* Kết quả thực hiện TTHC: Chứng thực hợp đồng tặng cho tài sản gắn 

liền với đất.  
* Lệ phí:  

STT Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch Mức thu 
(đồng/trường hợp) 

1 Dưới 50 triệu đồng 50.000 

2 Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 100.000 
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3 Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng 300.000 

4 Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng 500.000 

5 Từ trên 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng 1.000.000 

6 Từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng 1.200.000 

7 Từ trên 3 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng 1.500.000 

8 Từ trên 4 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng 2.000.000 

9 Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 2.500.000 

10 Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (Mẫu số 31/PYC).  
- Hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 42/HĐTA).  
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Người yêu cầu công chứng, chứng thực thì phải có năng lực hành vi dân 

sự phù hợp theo quy định của pháp luật;  
- Người yêu cầu chứng thực phải được thực hiện trước mặt người thực 

hiện chứng thực.  
* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 27/6/2005;  
- Luật Đất đai 2013;  
- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công 

chức, chứng thực;  
- Thông tư số 03/2001/TT-BTP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp về 

việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2001/NĐ-CP;  
- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của 

Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, 
chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;  

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ 
Tài chính và Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.  
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                                                                                     Mẫu số 31/PYC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       
                                                                            

PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC 
HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN 

  
                   
               Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn ............................ 
 

 
Họ và tên người nộp phiếu:……..……………............….........………… 
Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............……….. 
Số điện thoại: …………..……………..................................................... 
Email: ....................................................................................................... 
Số Fax: ……...........………...................................................................... 
                                                      
Yêu cầu chứng thực về: ........................................................................... 

............................................................................................................................ 
 
Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:  

1.……………………………………….........………....................…........…… 
2.........................................................................................................….......….. 
3.…………....………………………….........………....................……........… 
4.....................................................
......................................................
............... 
5.....................................................
......................................................
............... 
6.....................................................
......................................................
............... 
7.....................................................
......................................................
............... 
8.....................................................
......................................................
............... 
9.....................................................
......................................................
............... 
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10....................................................
......................................................
.............. 

 
 

Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........    
   
       NGƯỜI NHẬN PHIẾU                                      NGƯỜI NỘP PHIẾU 
          (Ký và ghi rõ họ tên)                                            (Ký và ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 
 
 

Chúng tôi gồm có: 
 
Bên tặng cho (sau đây gọi là bên A) (1): 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
Bên được tặng cho (sau đây gọi là bên B) (1): 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
 

Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho tài sản gắn liền với đất theo các 
thoả thuận sau đây: 

ĐIỀU 1 
TÀI SẢN TẶNG CHO 

 
Tài sản thuộc quyền sở hữu của bên A theo ................................................... 

............................................................................................................................... 
(4), cụ thể như sau (3): ......................................   

................................. 

................................. 

Mẫu số 42/HĐTA 
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................................. 

................................. 

................................. 

............................... nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau: 
- Tên người sử dụng đất: ................................................................................. 
- Thửa đất số: ................................................... 
- Tờ bản đồ số:.................................................. 
- Địa chỉ thửa đất: ............................................ 
- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................) 
- Hình thức sử dụng:  
  + Sử dụng riêng: ..................................... m2 
  + Sử dụng chung: .................................... m2 
- Mục đích sử dụng:.......................................... 
- Thời hạn sử dụng:........................................... 
- Nguồn gốc sử dụng:....................................... 
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ............................................. 

.................................................................................................................................  
Giấy tờ về quyền sử dụng đất có:.................................................................... 

........................................................................................................................... (2) 
 
Giá trị tài sản nêu trên là .........................................................................đồng  

(bằng chữ: .....................................................................................đồng Việt Nam) 
......................................................
......................................................
..................... 
......................................................
......................................................
................(6) 
 

ĐIỀU 2  
VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU  

TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 
 

1. Bên A có nghĩa vụ giao tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng 
giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, giấy tờ về quyền sử dụng đất 
cho bên B vào thời điểm ................................................................ 
  

2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đăng 
ký quyền sử dụng đất, tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 
 

ĐIỀU 3 
TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ 

 
 Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho tài sản gắn liền với đất theo Hợp 
đồng này do bên ............. chịu trách nhiệm nộp.  
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ĐIỀU 4 

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG 
 

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên 
cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; 
trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện 
để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 

 
ĐIỀU 5 

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN 
 

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây: 
1. Bên A cam đoan: 
1.1. Những thông tin về nhân thân, về tài sản đã ghi trong Hợp đồng này là 

đúng sự thật; 
1.2. Tài sản thuộc trường hợp được tặng cho tài sản gắn liền với đất theo quy 

định của pháp luật; 
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này: 
a) Tài sản và thửa đất có tài sản không có tranh chấp; 
b) Tài sản và quyền sử dụng đất có tài sản không bị kê biên để bảo đảm thi 

hành án; 
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, 

không bị ép buộc; 
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 
2. Bên B cam đoan: 
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật; 
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản gắn liền với đất, thửa đất có tài sản nêu 

tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất, quyền sử dụng đất;  

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, 
không bị ép buộc; 

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.  
 

ĐIỀU ....... (10) 
............................................................................................. 

 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
 

ĐIỀU ....... 
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 

 
Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả 

pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này. 
   
   

Bên A  
(Ký và ghi rõ họ tên)(11) 

Bên B  
(Ký và ghi rõ họ tên)(11) 

 
 
 

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ..................... 

 
Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ..............................................) 

tại ...................................................................................................................(12), 
tôi ......................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
xã/phường/thị trấn ................................... huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 
.................................................. tỉnh/thành phố ...................................................... 
 

CHỨNG THỰC: 
 

- Hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là 
................................................................................................................................. 
và bên B là …….................................................................……...........................; 
các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng; 

- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành 
vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; 

- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm 
của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; 

- ....................................................................................................................... 
.................................................................................................................................
..........................................................................................................................(13) 

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm 
....... tờ, ........trang), giao cho: 
 + Bên A ...... bản chính; 
 + Bên B ....... bản chính; 
 Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính. 
 
 Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HĐGD. 
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CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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39. Thủ tục Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất 
nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân 

* Trình tự thực hiện:  
- Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.  
- Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

UBND xã, phường, thị trấn.  
 Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:  
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 

hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.  
- Bước 3: Cá nhân căn cứ vào phiếu tiếp nhận và trả kết quả, đến bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả thuộc UBND xã, phường, thị trấn nhận kết quả theo quy định. 
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn.  
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:  
+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng;  
+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ 

chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);  
+ Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc bản sao một trong các 

loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013;  
+ Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, 

cá nhân; 
+ Bản sao Sổ hộ khẩu.  
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
* Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.  
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND xã, phường, thị trấn.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không.  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn.  
- Cơ quan phối hợp: Không.  
* Kết quả thực hiện TTHC: Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử 

dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.  
* Lệ phí: 40.000 đồng/trường hợp.  
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (Mẫu số 31/PYC).  
- Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, 

cá nhân (Mẫu số 35/HĐCĐ).  
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* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Người yêu cầu công chứng, chứng thực thì phải có năng lực hành vi dân 

sự phù hợp theo quy định của pháp luật;  
- Người yêu cầu chứng thực phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực.  
* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 27/6/2005;  
- Luật Đất đai 2013;  
- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công 

chức, chứng thực;  
- Thông tư số 03/2001/TT-BTP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp về 

việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2001/NĐ-CP;  
- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của 

Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, 
chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;  

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ 
Tài chính và Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.  
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                                                                                     Mẫu số 31/PYC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       
                                                                            

PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC 
HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN 

  
                   
               Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn ............................ 
 

 
Họ và tên người nộp phiếu:……..……………............….........………… 
Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............……….. 
Số điện thoại: …………..……………..................................................... 
Email: ....................................................................................................... 
Số Fax: ……...........………...................................................................... 
                                                      
Yêu cầu chứng thực về: ........................................................................... 

............................................................................................................................ 
 
Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:  

1.……………………………………….........………....................…........…… 
2.........................................................................................................….......….. 
3.…………....………………………….........………....................……........… 
4.....................................................
......................................................
............... 
5.....................................................
......................................................
............... 
6.....................................................
......................................................
............... 
7.....................................................
......................................................
............... 
8.....................................................
......................................................
............... 
9.....................................................
......................................................
............... 
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10....................................................
......................................................
.............. 

 
 

Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........    
   
       NGƯỜI NHẬN PHIẾU                                      NGƯỜI NỘP PHIẾU 
          (Ký và ghi rõ họ tên)                                            (Ký và ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  
NÔNG NGHIỆP CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN 

 
 

Chúng tôi gồm có: 
 
Bên A (1) 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
 
Bên B (1) 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
 
Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển đổi quyền sử dụng đất theo các thoả 

thuận sau đây: 
       

ĐIỀU 1 
CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN ĐỔI  

 
1. Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo ................................... 

...........................................................................................................................(2), 
cụ thể như sau: 

Mẫu số 35/HĐCĐ 
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- Thửa đất số: ................................................... 
- Tờ bản đồ số:.................................................. 
- Địa chỉ thửa đất: ........................................................................................... 
- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................) 
- Hình thức sử dụng:  
  + Sử dụng riêng: ..................................... m2 
  + Sử dụng chung: .................................... m2 
- Mục đích sử dụng:.......................................... 
- Thời hạn sử dụng:........................................... 
- Nguồn gốc sử dụng:....................................... 
 
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ............................................. 

................................................................................................................................. 
 
Giá trị quyền sử dụng đất do hai bên thoả thuận là: ...............................đồng 

(bằng chữ: ....................................................................................đồng Việt Nam). 
 
2. Quyền sử dụng đất của bên B đối với thửa đất theo  .................................. 

..................................................................................................(2), cụ thể như sau: 
 
- Thửa đất số: ................................................... 
- Tờ bản đồ số:.................................................. 
- Địa chỉ thửa đất: ........................................................................................... 
- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................) 
- Hình thức sử dụng:  
  + Sử dụng riêng: ..................................... m2 
  + Sử dụng chung: .................................... m2 
- Mục đích sử dụng:.......................................... 
- Thời hạn sử dụng:........................................... 
- Nguồn gốc sử dụng:....................................... 
 
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ............................................. 

................................................................................................................................. 
 
Giá trị quyền sử dụng đất do hai bên thoả thuận là: ...............................đồng 

(bằng chữ: ....................................................................................đồng Việt Nam). 
 
3. Chênh lệch về giá trị quyền sử dụng đất là: ........................................đồng 

(bằng chữ: ....................................................................................đồng Việt Nam). 
 

ĐIỀU 2 
VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  
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1. Các bên chuyển đổi có nghĩa vụ giao các thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp 
đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho nhau vào thời điểm ............ 
.......................................................................... 

 
2. Các bên chuyển đổi có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất đối với các 

thửa đất chuyển đổi tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 
 

ĐIỀU 3 
THANH TOÁN CHÊNH LỆCH  

VỀ GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 
 
1. Bên ........ trả cho bên ....... khoản chênh lệch về giá trị quyền sử dụng đất 

nêu tại khoản 3 Điều 1 của Hợp đồng này.  
 
2. Phương thức thanh toán: ............................................................................ 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
 
3. Việc thanh toán khoản chênh lệch về giá trị nêu tại khoản 3 Điều 1 của 

Hợp đồng này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.  
 

ĐIỀU 4 
TRÁCH NHIỆM NỘP LỆ PHÍ 

 
Lệ phí liên quan đến việc chuyển đổi quyền sử dụng đất theo Hợp đồng 

này do: 
 
- Bên A chịu trách nhiệm nộp ................................... 
- Bên B chịu trách nhiệm nộp ................................... 
 

ĐIỀU 5 
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG 
  
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên 

cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; 
trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện 
để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 
 

ĐIỀU 6 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN 

 
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây: 
1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là 

đúng sự thật; 
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2. Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển đổi quyền sử dụng đất theo quy 
định của pháp luật;  

3. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nhận chuyển đổi nêu tại Điều 1 của Hợp 
đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;  

 
4. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này: 
4.1. Thửa đất không có tranh chấp; 
4.2. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; 
 
5. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không 

bị ép buộc; 
 
6. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 
 

ĐIỀU ....... (10) 
............................................................................................. 

 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 

ĐIỀU ....... 
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 

 
Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả 

pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này. 
     

Bên A  
(Ký và ghi rõ họ tên)(11) 

Bên B  
(Ký và ghi rõ họ tên)(11) 

 
 

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ..................... 

 
Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ...............................................) 

tại ....................................................................................................................(12),  
tôi .........................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  
xã/phường/thị trấn .................................. huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh  
....................................................... tỉnh/thành phố ................................................. 
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CHỨNG THỰC: 
- Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá 

nhân được giao kết giữa bên A là ........................................................................... 
và bên B là ……...............................................................……..............................; 
các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng; 
  

 - Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực 
hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; 
  

 - Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều 
cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; 
 

 - .................................................................................................................... 
.................................................................................................................................
..........................................................................................................................(13) 

 

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... 
tờ, ........trang), giao cho: 
 + Bên A ...... bản chính; 
 + Bên B ....... bản chính; 
 Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính. 
 
 Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HĐGD. 
 

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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IV. LĨNH VỰC NỘI VỤ 
 1. Thủ tục Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ 

sở tín ngưỡng 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1. Người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng nộp hồ sơ tại 

bộ phận một cửa UBND cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng. 
- Bước 2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Tiếp nhận và báo cáo UBND cấp xã, lưu hồ sơ để thực 

hiện công tác quản lý. 
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ 
gửi qua đường bưu điện).  

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 
(thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc 
trong tuần. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Thông báo về người đại diện cơ sở tín ngưỡng (theo mẫu) 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết:  
* Đối tượng thực hiện TTHC: Các cơ sở tín ngưỡng. 
* Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã. 
* Kết quả thực hiện TTHC:  
* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về người đại diện cơ sở tín 

ngưỡng (Mẫu B1, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013).  
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có kết quả bầu, cử người đại diện hoặc 

Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản; 
- Người đại diện hoặc thành viên Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng là công dân 

Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có uy tín trong cộng đồng dân cư 
và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004. 
- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành 

và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                               ……(1),  ngày……tháng……năm…… 
 

 
THÔNG BÁO 

Về người đại diện cơ sở tín ngưỡng 
 

Kính gửi: (2)………………………………………………………………. 
Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa):…………………………………..….. 
Địa chỉ: ……..…………………….……………………………………... 
Thông báo về người đại diện cơ sở tín ngưỡng: 
Họ và tên: ………………….Tên gọi khác……….…..Năm sinh……….… 

  Giấy CMND số:………..Ngày cấp:…………………...Nơi cấp:.…….…. 
Nơi cư trú:………………………………………………………………... 
Là đại diện cơ sở tín ngưỡng. 

 
Đính kèm Thông báo gồm: biên bản về việc bầu (cử) người đại diện, ban 

quản lý; danh sách thành viên Ban quản lý nếu có (họ tên, tên gọi khác, tuổi, số 
giấy CMND, nơi cư trú). 

 
 

 
 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN (3) 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 
 

        
 
 (1)  Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng. 
 (2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tín ngưỡng. 
 (3) Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có Ban quản lý thì người thay mặt Ban quản lý ký 

Thông báo 
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2. Thủ tục Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra 
vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng 

* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1. Người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng nộp hồ sơ tại 

Bộ phận một cửa UBND cấp xã . 
- Bước 2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả. 
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ 
gửi qua đường bưu điện).  

+ Thẩm định hồ sơ, trình UBND cấp xã.  
- Bước 3. Nếu Ủy ban nhân dân cấp xã không có ý kiến khác thì cơ sở tín 

ngưỡng được hoạt động theo nội dung đã thông báo. 
* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

(thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc 
trong tuần. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm:  
+ Văn bản thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng năm (theo mẫu) 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày gửi bản thông báo hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ sở tín ngưỡng. 
* Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Cơ sở tín ngưỡng được hoặc không được 

thực hiện theo nội dung đã thông báo. 
* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng 

diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng (Mẫu B2, Thông tư số 01/2013/TT-
BNV ngày 25/3/2013). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Trước ngày 15/10 hàng năm, 
người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi đến Ủy 
ban nhân dân cấp xã bản thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào 
năm sau tại cơ sở. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004. 
- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành 

và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

………(1), ngày……tháng……năm…… 
 

THÔNG BÁO 
Dự kiến hoạt động tín ngưỡng năm…… 

  
  
Kính gửi: (2)………………………………………………….……………… 
Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa):………... ….…...……..……...………... 
Địa chỉ: …………………………………………………………………….. 
Người đại diện (hoặc người thay mặt Ban quản lý):  
Họ và tên: ……………….Tên gọi khác……….…Năm sinh……….. 
Giấy CMND số:………….Ngày cấp:…………Nơi cấp:…..…...…... 
 
Thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng: 
Tổng số hoạt động tín ngưỡng diễn ra trong năm: …….. cuộc. 
(Danh sách các hoạt động tín ngưỡng theo mẫu kèm theo). 
 

 
 

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN (3) 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 
 
 
(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng. 
(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi tổ chức hoạt động tín ngưỡng. 
(3) Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có Ban quản lý thì người thay mặt Ban quản lý ký Thông 
báo. 
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DANH SÁCH CÁC HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG NĂM….. 
Kèm theo Thông báo dự kiến các hoạt động tín ngưỡng năm … 

của………………………(Mẫu B2) 
 
 

TT Tên hoạt 
động tín 
ngưỡng 

Người tổ 
chức, 

chủ trì 

Số 
lượng 
người 
tham 
gia 

Nội 
dung 

Hình 
thức 

tổ 
chức  

Thời 
gian 

Ghi 
chú 

1        
2        
3        
…        
…        
…        
…        
…        
…        
n        

 
                

                                                                               NGƯỜI ĐẠI DIỆN (1) 

                                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên) 
 
 

 
 
 

 (1) Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có Ban quản lý thì người thay mặt Ban quản lý ký 
danh sách các hoạt động tín ngưỡng. 
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3. Thủ tục Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1. Công dân nộp hồ sơ đăng ký sinh hoạt tôn giáo tại Bộ phận một 

cửa UBND cấp xã. 
- Bước 2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả. 
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để công dân 

bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ gửi qua 
đường bưu điện).  

+ Thẩm định hồ sơ, trình UBND cấp xã.  
- Bước 3. UBND cấp xã ban hành văn bản chấp thuận hoặc không chấp 

thuận (nêu rõ lý do không chấp thuận) cho đăng ký sinh hoạt tôn giáo.  
- Chuyển kết quả về Bộ phận một cửa UBND cấp xã để trả cho công dân. 
* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu 

điện (thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm 
việc trong tuần. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm:   
+ Văn bản đăng ký sinh hoạt tôn giáo (theo mẫu). 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Công dân Việt Nam. 
* Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận 

cho đăng ký sinh hoạt tôn giáo. 
* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký sinh hoạt tôn giáo (Mẫu B4, 

Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013). 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
- Tôn chỉ, mục đích, nội dung sinh hoạt không vi phạm các quy định tại 

Khoản 2 Điều 8 và Điều 15 của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; 
- Có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo; 
- Người đại diện phải là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy 

đủ, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, có tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004. 
- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và 

hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

………(1), ngày……tháng……năm…… 
 

 
ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TÔN GIÁO 

 
 
 Kính gửi: (2)………………..………………………………………………. 
 Tên tôn giáo:……………………………………………………………….. 
Người đại diện:  
Họ và tên: ……………..Tên gọi khác…………Năm sinh……...…... 
Giấy CMND số:…………...Ngày cấp:……...…..Nơi cấp:……….… 
Nơi cư trú:…………………………………………………………… 
Đăng ký sinh hoạt tôn giáo với nội dung như sau:  
Tôn chỉ, mục đích:…………………………………………………………. 
Nội dung sinh hoạt:..……………………………………………………….. 
Hình thức sinh hoạt: …...…………………………………………………… 
Địa điểm sinh hoạt :……………………………………………..………….. 
Thời gian sinh hoạt:………………………………………………………… 
Số lượng người sinh hoạt tại thời điểm đăng ký:...……………..………….. 
 

                  NGƯỜI ĐẠI DIỆN 
                  (Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 

 

(1)  Địa danh nơi đăng ký sinh hoạt tôn giáo.  
(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi dự kiến tổ chức sinh hoạt. 
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4. Thủ tục Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ 
chức tôn giáo cơ sở 

* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1. Người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở gửi bản đăng ký hoạt 

động tôn giáo sẽ diễn ra vào năm sau tại cơ sở đó đến Ủy ban nhân dân cấp xã. 
- Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét bản đăng ký và đề nghị bổ 

sung trong trường hợp cần thiết. 
Nếu Ủy ban nhân dân cấp xã không có ý kiến khác thì tổ chức tôn giáo cơ 

sở được hoạt động theo nội dung đã đăng ký. 
* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

(thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc 
trong tuần. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Bản đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm (theo mẫu). 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày gửi bản đăng ký hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức tôn giáo cơ sở. 
* Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Tổ chức tôn giáo được hoặc không được 

hoạt động tôn giáo theo nội dung đã đăng ký. 
* Lệ phí: Không 
*  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo 

năm (Mẫu B21, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013). 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Trước ngày 15/10 hàng năm. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004. 
- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành 

và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

………(1), ngày……tháng……năm…… 
 

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO 
(Năm ……) 

 
Kính gửi: (2) ………………………. ………………………………………. 
Tên tổ chức tôn giáo cơ sở:………….... ….…...……..…………………….. 
Người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở: 
Họ và tên: ………………..……………...…………Năm sinh…........ 
Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)……………………………………… 
Chức vụ, phẩm trật ………..…………………………….................... 
 
Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo với nội dung sau: 
 

TT Tên hoạt động 
tôn giáo 

Người tổ 
chức 

Nội 
dung 
hoạt 
động 
tôn 
giáo 

Thời 
gian tổ 
chức 

Dự kiến 
số lượng 

người 
tham dự 

Ghi chú 

1       
2       
       
       
       
N       

 
 
 
 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

 

(1) Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo cơ sở. 
(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tôn giáo. 
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5. Thủ tục Tiếp nhận đăng ký người vào tu 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1. Người phụ trách cơ sở tôn giáo gửi hồ sơ đăng ký người vào tu 

đến Ủy ban nhân dân cấp xã. 
- Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ, lưu hồ sơ để thực hiện 

công tác quản lý. 
* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu 

điện (thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm 
việc trong tuần. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Văn bản đăng ký người vào tu (theo mẫu). 
+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người vào tu 

có hộ khẩu thường trú; 
+ Ý kiến bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ (với người chưa 

thành niên vào tu). 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ sở tôn giáo. 
* Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã. 
* Kết quả thực hiện TTHC: 
* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký người vào tu (Mẫu B23, Thông 

tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013). 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Người phụ trách cơ sở tôn giáo 

có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký người vào tu trong thời hạn 03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận người vào tu. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004. 
- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành 

và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

………(1), ngày……tháng……năm…… 
 

 
ĐĂNG KÝ NGƯỜI VÀO TU 

 
 
Kính gửi: (2) ….……………………………………………………………... 
Người phụ trách cơ sở tôn giáo: 
Họ và tên: ……………………….……………Năm sinh…................ 
Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)…………………………………….... 
Chức vụ, phẩm trật ……….………………………….……………… 
Cơ sở tôn giáo:……………………………………………………………… 
 
Đăng ký danh sách người vào tu với nội dung sau: 
 

Giấy CMND TT Họ và 
tên Số GCMND Ngày 

cấp 
Nơi 
cấp 

Ngày 
tháng 
năm 
sinh 

Quê 
quán 

Nơi cư 
trú 

Tên 
gọi 

trong 
tôn 
giáo 
(nếu 
có) 

1         

2         

..         

..         

n         

 
Kèm theo đăng ký gồm: sơ yếu lý lịch người vào tu có xác nhận của Ủy ban 
nhân dân cấp xã nơi cư trú của người vào tu; ý kiến bằng văn bản của cha mẹ 
hoặc người giám hộ đối với người chưa thành niên. 
  

 
 

     NGƯỜI PHỤ TRÁCH CƠ SỞ TÔN GIÁO 
         (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

(1) Địa danh nơi có cơ sở tôn giáo nhận người vào tu. 
(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tôn giáo. 
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6. Thủ tục Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 
công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép 
xây dựng 

* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1. Người đại diện cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo cơ sở 

gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã. 
- Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét văn bản thông báo và kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện theo nội dung thông báo của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức 
tôn giáo. 

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu 
điện (thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm 
việc trong tuần. 

* Thành phần, số lượng văn bản thông báo: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Văn bản thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín 

ngưỡng, công trình tôn giáo (theo mẫu). 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo cơ sở. 
* Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã. 
* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng 

cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây 
dựng (Mẫu B29, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
- Khi sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn 

giáo không phải là di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền xếp hạng mà không làm thay đổi kiến trúc, kết 
cấu chịu lực, an toàn của công trình và khu vực xung quanh; 

- Trước khi sửa chữa, cải tạo, nâng cấp phải gửi văn bản thông báo đến 
Ủy ban nhân dân cấp xã. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004. 
- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành 

và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                 ………(1), ngày……tháng……năm…… 
  

 
THÔNG BÁO 

Về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, 
công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng 

 
 Kính gửi: (2)……………………………………………………………… 
Tên cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo….…...………..……………… 
……………………………………………………………………………… 
Người đại diện: 
Họ và tên: …………………………..…………Năm sinh………….. 
Tên gọi trong cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo (nếu 
có)……………...…………………………………………………………… 
Chức vụ, phẩm trật: …………………………………………………. 
 
Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công 
trình tôn giáo với nội dung sau: 

 
Lý do sửa chữa, cải tạo:…………………………………………………….. 
Thời gian sửa chữa, cải tạo:……………………………………………….... 
Phạm vi và mức độ sửa chữa: ……………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
Các hạng mục công trình sửa chữa, cải tạo:………………………………... 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

 
 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN 
   (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

 
 
(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo. 
(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo sửa 
chữa, cải tạo. 
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7. Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, 
tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã 

* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1. Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trước khi tổ chức quyên góp  

trong phạm vi một xã gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã. 
- Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét văn bản thông báo và đề nghị 

bổ sung trong trường hợp cần thiết. 
UBND cấp xã chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tổ chức quyên góp. 

Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận văn bản thông báo trực tiếp vào các 

ngày làm việc trong tuần hoặc qua đường bưu điện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Văn bản Thông báo về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ 

chức tôn giáo (theo mẫu). 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản 

thông báo hợp lệ.  
* Đối tượng thực hiện TTHC: Các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.  
* Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã. 
* Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận 

việc tổ chức quyên góp. 
* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc tổ chức quyên góp của 

cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo (Mẫu B30, Thông tư số 01/2013/TT-BNT 
ngày 25/3/2013). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
- Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo tổ chức quyên góp trên cơ sở tự 

nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân ngoài nước theo 
quy định của pháp luật. 

- Việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo phải 
công khai, rõ ràng mục đích sử dụng và trước khi quyên góp phải thông báo với 
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức quyên góp. 

- Không được lợi dụng việc quyên góp để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc 
thực hiện những mục đích trái pháp luật. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004. 
- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. 



 
 

867 

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành 
và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín 
ngưỡng, tôn giáo.      

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

………(1), ngày……tháng……năm…… 

 
THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo 
 
 

 Kính gửi: (2)……..…………………………………………………………. 
Tên cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo: ….…...………..………………… 
Địa chỉ: ………………………………………………........……………… 
Người đại diện: 
 Họ và tên…………………………………………………………… 
 
Thông báo về việc tổ chức quyên góp với nội dung sau: 

 
Mục đích quyên góp:……………………………………………………….. 
Phạm vi tổ chức quyên góp:…..……………………………………………. 
Cách thức quyên góp:………………………………………………………. 
Thời gian thực hiện quyên góp:..…………………………………………… 
Cơ chế quản lý, sử dụng tài sản được quyên góp:.……………………….… 
.……………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 

 
 

           NGƯỜI ĐẠI DIỆN 
                   (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

 

 

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo. 
(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với trường hợp tổ chức quyên 
góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh (đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm 
vi một huyện); Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (đối với trường hợp tổ chức quyên góp 
trong phạm vi một xã).  
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 8. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện 
nhiệm vụ chính trị 

* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa  UBND cấp xã. 
- Bước 2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả. 
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ 
gửi qua đường bưu điện).  

+ Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng Thi 
đua - Khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND xã quyết định khen 
thưởng. 

Đối với các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, 
không đủ tiêu chuẩn hoặc vi phạm pháp luật), UBND xã thông báo bằng văn bản 
đến các đơn vị trình khen biết. 

- Bước 3. Khi có quyết định của Chủ tịch UBND xã, công chức thông báo 
quyết định, viết bằng, đóng dấu và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại bộ phận 
một cửa UBND cấp xã. 

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 
(thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc 
trong tuần. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng; 
+ Biên bản xét duyệt của Hội đồng thi đua - Khen thưởng đơn vị; 
+ Báo cáo thành tích (có xác nhận của đơn vị quản lý trực tiếp và cơ quan 

có thẩm quyền). 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã tặng 

Giấy khen. 
* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01 (đối với tập thể), mẫu số 02 (đối 

với cá nhân) phụ lục kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 
của Chính phủ.  

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Chủ thể là tập thể, cá nhân có 
thành tích được đề nghị khen thưởng 
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* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Thi đua - Khen thưởng 26 tháng 11 năm 2003; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 

14 tháng 6 năm 2005; 
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng ngày 16 

tháng 11 năm 2013; 
- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; 

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của 
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; 

- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, 
khen thưởng năm 2013; 

- Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ; 
- Quyết định số 3336/2011/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh. 



 
 

870 

 
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 

 Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng … năm ….. 
 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐỀ NGHỊ KHEN …….2 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể) 
Tên tập thể đề nghị  

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 
1. Đặc điểm, tình hình:  
- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; 
- Quá trình thành lập và phát triển; 
- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu 
tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể3 
2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao. 
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 
1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) 
và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị 
định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ. 
Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu 
(nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước 
(hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành 
chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và 
việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, 
ngành, địa phương và cả nước4. 
2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã 
được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác. 
3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước5. 
4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể6. 
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG7 
1. Danh hiệu thi đua: 

Năm  Danh hiệu thi 
đua  

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu 
thi đua; cơ quan ban hành quyết định  

   

   
   

2. Hình thức khen thưởng: 

Năm  Hình thức 
khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ 
quan ban hành quyết định  
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THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN 
(Ký, đóng dấu) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, đóng dấu) 

____________ 
1 Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao vàng, Huân 
chương Hồ Chí Minh, 05 năm đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân 
chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công; 03 năm đối với 
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua 
cấp Bộ, cấp tỉnh và Giấy khen; 02 năm đối với Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen cấp 
Bộ, cấp tỉnh. 
2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng. 
3 Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu 
động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng …). 
4 Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm 
vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề 
nghị), ví dụ: 
- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản 
lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập 
bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; 
thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động … việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân 
sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có 
trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). 
- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và 
kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), 
cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia, số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài 
nghiên cứu,… 
- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; 
tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người 
được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí, số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, 
áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội, …). 
5 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; 
chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện … 
6 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức 
đảng, đoàn thể. 
7 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, 
ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi 
rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định). 
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ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 

 Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng … năm ….. 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG …….2 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân) 
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH 
- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): 
- Sinh ngày, tháng, năm:                                 Giới tính: 
- Quê quán3: 
- Trú quán: 
- Đơn vị công tác: 
- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: 
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: 
2. Thành tích đạt được của cá nhân4: 
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5 
1. Danh hiệu thi đua: 

Năm  Danh hiệu thi 
đua  

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu 
thi đua; cơ quan ban hành quyết định  

   
2. Hình thức khen thưởng: 

Năm  Hình thức 
khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ 
quan ban hành quyết định  

   

 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC 

NHẬN, ĐỀ NGHỊ 
(Ký, đóng dấu) 

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN 

(Ký, đóng dấu) 
____________ 
1 Báo cáo thành tích 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Độc lập, Huân 
chương Quân công, Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, 07 năm đối với Huân 
chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Chiến công; 05 năm 
đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn 
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quốc, 03 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen 
cấp bộ, cấp tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen. 
2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng. 
3 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): tỉnh 
(thành phố trực thuộc trung ương). 
4 Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về 
năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong 
việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc 
đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng 
cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên, vai trò của 
cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã 
hội, từ thiện …). 
- Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn 
vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi 
nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 
áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với 
người lao động … việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an 
toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền). 
- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và 
kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), 
cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài 
nghiên cứu,… 
- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; 
tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người 
được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, 
áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội, …). 
- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các 
chương trình công tác của Trung ương hội, đoàn thể giao. 
- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản 
lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát 
triển đơn vị, ngành, địa phương … 
5 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung 
ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, 
tháng, năm ký quyết định). 
- Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 07 năm trước thời điểm đề nghị đối 
với Huân chương Lao động hạng ba, 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 
v.v… 
- Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc": 
+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm, ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng danh 
hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương" và 06 lần đạt danh 
hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" trước thời điểm đề nghị; 
+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc 
đề tài nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có ý kiến xác nhận 
của Hội đồng sáng kiến, khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc 
phải có giấy chứng nhận của Hội đồng kèm theo hồ sơ. 
- Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành 
phố thuộc Trung ương” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua 
cấp cơ sở" trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận. 
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9. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi 
đua theo đợt hoặc chuyên đề 

* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND cấp xã. 
- Bước 2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả. 
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ 
gửi qua đường bưu điện).  

+ Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng Thi 
đua - Khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND xã quyết định khen 
thưởng. 

Đối với các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, 
không đủ tiêu chuẩn hoặc vi phạm pháp luật), UBND xã thông báo bằng văn bản 
đến các đơn vị trình khen biết. 

- Bước 3. Khi có quyết định của Chủ tịch UBND xã, công chức thông báo 
quyết định, viết bằng, đóng dấu và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại bộ phận 
một cửa UBND cấp xã. 

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 
(thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc 
trong tuần. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng; 
+ Biên bản xét duyệt của Hội đồng thi đua - Khen thưởng đơn vị; 
+ Báo cáo thành tích (có xác nhận của đơn vị quản lý trực tiếp và cơ quan 

có thẩm quyền). 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã tặng 

Giấy khen 
* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 07 phụ lục kèm theo Nghị định số 

39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ. 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Chủ thể là tập thể, cá nhân có 

thành tích được đề nghị khen thưởng 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
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- Luật Thi đua - Khen thưởng 26 tháng 11 năm 2003; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 

14 tháng 6 năm 2005; 
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng ngày 16 

tháng 11 năm 2013; 
- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; 

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của 
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; 

- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, 
khen thưởng năm 2013; 

- Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ; 
- Quyết định số 3336/2011/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh. 
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ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 

 Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng … năm ….. 
 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG  ………1 

Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng  
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 

I. THÔNG TIN CHUNG 
- Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; cơ 
cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, nhiệm vụ được giao. 
- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi 
thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác … 
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 
Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng suất, chất 
lượng, hiệu quả … đã được đăng ký trong đợt phát động thi đua hoặc chuyên đề thi 
đua; các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, 
xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua …. 2. 
 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 
TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN3 

(Ký, đóng dấu) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ4 
(Ký, đóng dấu) 

____________ 
1 Ghi hình thức đề nghị khen thưởng. Chỉ áp dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm 
quyền của Bộ, ngành, địa phương; trường hợp xuất sắc, tiêu biểu mới đề nghị Thủ tướng 
Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp 
đặc biệt xuất sắc trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương. 
2 Nếu là tập thể hoặc thủ trưởng đơn vị sản xuất, kinh doanh phải nêu việc thực hiện nghĩa vụ 
nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực 
phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). 
3 Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan. 
4 Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan. 
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10. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích 
đột xuất 

* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa  UBND cấp xã. 
- Bước 2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả. 
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ 
gửi qua đường bưu điện).  

+ Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng Thi đua 
- Khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND xã quyết định khen thưởng. 

Đối với các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, 
không đủ tiêu chuẩn hoặc vi phạm pháp luật), UBND xã thông báo bằng văn bản 
đến các đơn vị trình khen biết. 

- Bước 3. Khi có quyết định của Chủ tịch UBND xã, công chức thông báo 
quyết định, viết bằng, đóng dấu và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại bộ phận 
một cửa UBND cấp xã. 

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 
(thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc 
trong tuần. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng; 
+ Biên bản xét duyệt của Hội đồng thi đua - Khen thưởng đơn vị; 
+ Báo cáo thành tích (có xác nhận của đơn vị quản lý trực tiếp và cơ quan 

có thẩm quyền). 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã tặng 

Giấy khen. 
* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 06 phụ lục kèm theo Nghị định số 

39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ. 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Chủ thể là cá nhân có thành tích 

được đề nghị khen thưởng 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Thi đua - Khen thưởng 26 tháng 11 năm 2003; 
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- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 
14 tháng 6 năm 2005; 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng ngày 16 
tháng 11 năm 2013; 

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; 

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của 
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; 

- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, 
khen thưởng năm 2013; 

- Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ; 
- Quyết định số 3336/2011/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh. 
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ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 

 Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng … năm ….. 
 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG (TRUY TẶNG) ………1 

(Về thành tích xuất sắc đột xuất trong .........) 
Tên đơn vị hoặc cá nhân, chức vụ và đơn vị đề nghị khen thưởng  

(Ghi rõ đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH  
- Đối với đơn vị ghi sơ lược năm thành lập, cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức 
và viên chức. Chức năng, nhiệm vụ được giao. 
- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi 
thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác … 
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 
Báo cáo nêu ngắn, gọn nội dung thành tích xuất sắc đột xuất đã đạt được (trong chiến 
đấu, phục vụ chiến đấu; phòng, chống tội phạm; phòng, chống bão lụt; phòng chống 
cháy, nổ; bảo vệ tài sản của nhà nước; bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân …). 

 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN2 
(Ký, đóng dấu) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ3 
(Ký tên, đóng dấu) 

____________ 
1 Ghi hình thức đề nghị khen thưởng. 
2 Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan. 
3 Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan. 

 



 
 

880 

11. Thủ tục Danh hiệu Gia đình văn hóa 
* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1. Hộ gia đình nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa  UBND cấp xã. 
- Bước 2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả. 
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để Hộ gia đình 

bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ gửi qua 
đường bưu điện).  

+ Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng Thi 
đua - Khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND xã quyết định khen 
thưởng. 

Đối với các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, 
không đủ tiêu chuẩn hoặc vi phạm pháp luật), UBND xã thông báo bằng văn bản 
đến các đơn vị trình khen biết. 

- Bước 3. Khi có quyết định của Chủ tịch UBND xã, công chức thông báo 
quyết định, viết bằng, đóng dấu và trả kết quả cho Hộ gia đình tại bộ phận một 
cửa UBND cấp xã. 

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 
(thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc 
trong tuần. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
+ Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng; 
+ Biên bản bình xét của khu dân cư; 
+ Bản tóm tắt thành tích của hộ gia đình. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Hộ gia đình 
* Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã tặng 

thưởng Danh hiệu 
* Lệ phí: Không. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Chủ thể là tập thể có thành tích 

được đề nghị khen thưởng 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Thi đua - Khen thưởng 26 tháng 11 năm 2003; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 

14 tháng 6 năm 2005; 
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- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng ngày 16 
tháng 11 năm 2013; 

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; 

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của 
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; 

- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, 
khen thưởng năm 2013; 

- Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ; 
- Quyết định số 3336/2011/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh. 
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V. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
1. Thủ tục xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 
* Trình tự thực hiện 
- Cá nhân tự lập hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được 

hướng dẫn làm hồ sơ theo quy định; 
- Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn; 
- Bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn: 
+ Hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ; 
+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.  
- Trả kết quả cho cá nhân theo thời gian quy định. 
* Cách thức thực hiện: cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại “bộ phận một 

cửa” UBND xã, phường, thị trấn 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị (theo mẫu số 01). 
+ Bản sao các giấy tờ y tế chứng minh về khuyết tật: bệnh án, giấy tờ 

khám, điều trị, phẫu thuật hoặc các giấy tờ liên quan khác (nếu có) 
+ Bản sao kết luận của Hội đồng Giám định y khoa về khả năng tự phục 

vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động đối với trường hợp người khuyết tật đã 
có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa trước ngày 01/6/2012. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND xã, phường, 

thị trấn 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn 
- Cơ quan phối hợp: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận khuyết tật 
* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp, đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật (Mẫu số 01 ban hành 
kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật người khuyết tật ngày 17/6/2010; 



 
 

883 

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ Quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật; 

- Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT 
ngày 28/12/2012 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ 
Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật 
do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện. 
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Đơn đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp, đổi, cấp lại 
Giấy xác nhận khuyết tật 

(Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-
BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH, XÁC ĐỊNH LẠI MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT 
VÀ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT 

 
Họ tên người khuyết tật; đại diện người khuyết tật (nếu người khuyết tật không 
thể viết được đơn): ……………………………………………………………… 
Số chứng minh nhân dân: ………………………………………………………... 
Họ tên người khuyết tật: …………………………………..Nam, Nữ …………... 
Sinh ngày ……………… tháng ………….. năm ……………………………….. 
Quê quán: ………………………………………………………………………… 
Hộ khẩu thường trú tại …………………………………………………………… 
Xã (phường, thị trấn) ……………………… huyện (quận, thị xã, TP) ………… 
Tỉnh ……………………………………………………………………………… 
Nêu tóm tắt hoàn cảnh cá nhân, gia đình, tình trạng khuyết tật ………………… 
…………………………………………………………………………………… 
Vậy tôi làm đơn này đề nghị: 
- Xác định mức độ khuyết tật hoặc xác định lại mức độ khuyết tật; 
- Cấp giấy xác nhận khuyết tật hoặc đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật. 
Đính kèm các giấy tờ sau đây (nếu có): 
• Giấy xác nhận mức độ khuyết tật 
• Văn bản/Quyết định/Giấy tờ của hội đồng giám định y khoa 
• Giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế (Bệnh viện/Trung tâm y tế huyện) 
• Xác nhận/sổ cấp thuốc/bệnh án điều trị bệnh tâm thần 
• Biên bản kết luận của hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã 
• Giấy khác (Ghi cụ thể ………………………………………) 

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã (phường, thị trấn) …. 
Huyện (quận, thị xã, thành phố) ……………………………. 
Tỉnh, thành phố ………………………………………………. 

   …………., ngày … tháng … năm 20 ….. 
Người viết đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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2. Thủ tục đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trong các trường hợp 
* Trình tự, thời gian thực hiện 
- Cá nhân tự lập hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được 

hướng dẫn làm hồ sơ theo quy định; 
- Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn; 
- Bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn: 
+ Hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ; 
+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.  
- Trả kết quả cho cá nhân theo thời gian quy định. 
* Cách thức thực hiện: cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại “bộ phận một 

cửa” UBND xã, phường, thị trấn. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, gồm có: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại (theo mẫu); 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND xã, phường, 

thị trấn. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn 
- Cơ quan phối hợp: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận khuyết tật (đổi, cấp lại). 
* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp, đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật (Mẫu số 01 ban hành 
kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT 
ngày 28/12/2012). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật người khuyết tật ngày 17/6/2010; 
- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 11/04/2012 của Chính phủ Quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật. 
- Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT 

ngày 28/12/2012  của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ 
Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật 
do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện. 
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Đơn đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp, đổi, cấp lại 
Giấy xác nhận khuyết tật 

(Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-
BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH, XÁC ĐỊNH LẠI MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT 
VÀ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT 

 

 Họ tên người khuyết tật; đại diện người khuyết tật (nếu người khuyết tật không 
thể viết được đơn): ……………………………………………………………… 
Số chứng minh nhân dân: ………………………………………………………... 
Họ tên người khuyết tật: …………………………………..Nam, Nữ …………... 
Sinh ngày ……………… tháng ………….. năm ……………………………….. 
Quê quán: ………………………………………………………………………… 
Hộ khẩu thường trú tại …………………………………………………………… 
Xã (phường, thị trấn) ……………………… huyện (quận, thị xã, TP) ………… 
Tỉnh ……………………………………………………………………………… 
Nêu tóm tắt hoàn cảnh cá nhân, gia đình, tình trạng khuyết tật ………………… 
…………………………………………………………………………………… 
Vậy tôi làm đơn này đề nghị: 
- Xác định mức độ khuyết tật hoặc xác định lại mức độ khuyết tật; 
- Cấp giấy xác nhận khuyết tật hoặc đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật. 
Đính kèm các giấy tờ sau đây (nếu có): 
• Giấy xác nhận mức độ khuyết tật 
• Văn bản/Quyết định/Giấy tờ của hội đồng giám định y khoa 
• Giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế (Bệnh viện/Trung tâm y tế huyện) 
• Xác nhận/sổ cấp thuốc/bệnh án điều trị bệnh tâm thần 
• Biên bản kết luận của hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã 
• Giấy khác (Ghi cụ thể ………………………………………) 

 

 Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã (phường, thị trấn) …. 
Huyện (quận, thị xã, thành phố) ……………………………. 
Tỉnh, thành phố ………………………………………………. 

   …………., ngày … tháng … năm 20 ….. 
Người viết đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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3. Thủ tục xác định và cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trong trường 
hợp thay đổi dạng tật hoặc mức độ khuyết tật 

* Trình tự, thời gian thực hiện 
  - Cá nhân tự lập hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được 
hướng dẫn làm hồ sơ theo quy định; 
  - Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn; 
 - Bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn: 
 + Hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ; 
 + Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.  
 - Trả kết quả cho cá nhân theo thời gian quy định. 

* Cách thức thực hiện: cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại “bộ phận một 
cửa” UBND xã, phường, thị trấn 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị cấp lại (theo mẫu); 
+ Bản sao Giấy xác nhận mức độ khuyết tật; 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
* Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND xã, phường, 

thị trấn 
 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Không 
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn 
 - Cơ quan phối hợp: Không 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận khuyết tật (cấp lại). 
* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp, đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật (Mẫu số 01 ban hành 
kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT 
ngày 28/12/2012). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 
- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật. 
- Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT 

ngày 28/12/2012 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ 
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Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật 
do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện. 

 
Đơn đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp, đổi, cấp lại 

Giấy xác nhận khuyết tật 
(Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-

BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH, XÁC ĐỊNH LẠI MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT 

VÀ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT 
 

Họ tên người khuyết tật; đại diện người khuyết tật (nếu người khuyết tật không 
thể viết được đơn): ……………………………………………………………… 
Số chứng minh nhân dân: ………………………………………………………... 
Họ tên người khuyết tật: …………………………………..Nam, Nữ …………... 
Sinh ngày ……………… tháng ………….. năm ……………………………….. 
Quê quán: ………………………………………………………………………… 
Hộ khẩu thường trú tại …………………………………………………………… 
Xã (phường, thị trấn) ……………………… huyện (quận, thị xã, TP) ………… 
Tỉnh ……………………………………………………………………………… 
Nêu tóm tắt hoàn cảnh cá nhân, gia đình, tình trạng khuyết tật ………………… 
…………………………………………………………………………………… 
Vậy tôi làm đơn này đề nghị: 
- Xác định mức độ khuyết tật hoặc xác định lại mức độ khuyết tật; 
- Cấp giấy xác nhận khuyết tật hoặc đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật. 
Đính kèm các giấy tờ sau đây (nếu có): 
• Giấy xác nhận mức độ khuyết tật 
• Văn bản/Quyết định/Giấy tờ của hội đồng giám định y khoa 
• Giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế (Bệnh viện/Trung tâm y tế huyện) 
• Xác nhận/sổ cấp thuốc/bệnh án điều trị bệnh tâm thần 
• Biên bản kết luận của hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã 
• Giấy khác (Ghi cụ thể ………………………………………) 

 

 Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã (phường, thị trấn) …. 
Huyện (quận, thị xã, thành phố) ……………………………. 
Tỉnh, thành phố ………………………………………………. 

   …………., ngày … tháng … năm 20 ….. 
Người viết đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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4. Thủ tục lập hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn 
cấp vào các cơ sở bảo trợ xã hội 

* Trình tự thực hiện: 
  - Cá nhân tự lập hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được 
hướng dẫn làm hồ sơ theo quy định; 
  - Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn; 
 - Bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn: 
 + Hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ; 
 + Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.  
 - Trả kết quả cho cá nhân theo thời gian quy định. 

* Cách thức thực hiện: cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại “bộ phận một 
cửa” UBND xã, phường, thị trấn 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Biên bản tiếp nhận đối tượng có chữ ký của cá nhân hoặc đại diện cơ 

quan, đơn vị phát hiện ra đối tượng (nếu có). Đối với đối tượng là nạn nhân của 
bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục, nạn nhân bị buôn bán và nạn 
nhân bị cưỡng bức lao động, biên bản tiếp nhận không bắt buộc có chữ ký của 
đối tượng. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời gian thực hiện: Tiếp nhận ngay các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn 

cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội. Các thủ tục, hồ sơ phải hoàn thiện trong 10 ngày 
làm việc, kể từ khi tiếp nhận đối tượng. 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp (trẻ em 
bị bỏ rơi; nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân 
bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động) hoặc thân nhân của đối tượng; đại 
diện các cơ quan, đơn vị phát hiện ra đối tượng. 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND xã, phường, 

thị trấn 
 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Không 
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn 
 - Cơ quan phối hợp: Cơ sở bảo trợ xã hội 

* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định tiếp nhận đối tượng của Thủ 
trưởng cơ quan quản lý cơ sở bảo trợ xã hội. 

* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
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- Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ qui định 
điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội. 

- Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 8/10/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ. 

 
5. Thủ tục  xin cai nghiện tại gia đình và cộng đồng 
* Trình tự thực hiện:   

  - Cá nhân tự lập hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được 
hướng dẫn làm hồ sơ theo quy định; 
  - Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn; 
 - Bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn: 
 + Hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ; 
 + Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.  
 - Trả kết quả cho cá nhân theo thời gian quy định. 

* Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “một 
cửa” UBND xã, phường, thị trấn  

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình của bản thân hoặc gia 

đình, người giám hộ của người nghiện ma túy. Nội dung đơn phải bao gồm các 
nội dung: tình trạng nghiện ma túy; các hình thức cai nghiện ma túy đã tham gia; 
tình trạng sức khỏe; cam kết tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình; 

+ Bản sơ yếu lý lịch của người nghiện ma túy; 
+ Kế hoạch cai nghiện cá nhân của người nghiện ma túy. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Thời hạn giải quyết: 03 ngày 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân  
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND xã, phường, 

thị trấn 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn 
- Cơ quan phối hợp: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính  
* Lệ phí : Không  
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
*Căn cứ pháp lý của TTHC: 
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- Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 9/9/2010 của Chính phủ về tổ chức 
cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; 

- Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT/BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 
10/2/2012 của liên Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công an về 
việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 
9/9/2010 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. 
 

6. Thủ tục cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm  
* Trình tự thực hiện 

 + Trưởng thôn, ban công tác mặt trận thôn họp toàn dân trong thôn, dự 
kiến danh sách hộ có thể nghèo, tiến hành khảo sát theo phiếu rà soát hộ nào có 
thu nhập bình quân dưới chuẩn nghèo thì đưa vào danh sách hộ nghèo. Danh 
sách đuợc công khai tại Nhà văn hoá thôn; 
 + Trưởng thôn tổng hợp danh sách gửi về Ủy ban nhân dân cấp xã; 
 + Ban chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp xã họp xét duyệt, tổng hợp danh 
sách gửi Phòng Lao động, thương binh và Xã hội; 
Cá nhân có yêu cầu nộp hồ sơ Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã 

* Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ gồm:  
+ Đơn đề nghị công nhận hộ nghèo; 
+ Phiếu rà soát hộ nghèo hàng năm  
+ Biên bản hội nghị thôn xóm 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
* Đối tượng thực hiện TTHC:  

 - Hộ nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 
đồng/người/tháng (từ 4.800.000 đồng/người/năm) trở xuống. 
 - Hộ nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000 
đồng/người/tháng (từ 6.000.000 đồng/người/năm) trở xuống. 
 - Hộ cận nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 401.000 
đồng đến 520.000 đồng/người/tháng. 
 - Hộ cận nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 501.000 
đồng đến 650.000 đồng/người/tháng. 

* Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo  
* Lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
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- Thông tư 21/2012/TT-LĐTBXH ngày 05/9/2012 của Bộ Lao động, 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo hàng năm 

- Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho 
giai đoạn 2011 - 2015 
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VI. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG 
1. Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán 

cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 
* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức hoặc cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp tại: UBND xã, 

phường nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu công để bán cho các doanh 
nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lạiđể chế biến lại. 

- UBND xã, phường kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu, tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn ngày lấy kết quả. 

- Tổ chức, cá nhân căn cứ thời gian ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ đến 
UBND xã, phường để nhận kết quả. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến 
UBND xã, phường, thị trấn. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có 

Giấy phép sản xuất để chế biến lại. 
+ Bản sao hợp đồng mua bán giữa tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký sản 

xuất rượu công và doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 
+ 01 bộ nộp tại UBND xã, phường 
+ 01 bộ đơn vị xin cấp lưu giữ  
* Thời hạn giải quyết: 
- Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy xác nhận có văn bản yêu cầu bổ sung. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND xã, phường 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ 

công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất để chế biến lại 
* Mức phí, lệ phí: không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán 

cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất để chế biến lại rượu (Phụ lục 16 
kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Thương mại năm 2005; 
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- Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, 
kinh doanh rượu; 

- Thông tư 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương quy 
định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 
năm 2012 của Chính phủ về sản xuất. kinh doanh rượu. 

 
Phụ lục 16 

(Kèm  theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012  
của Bộ Công Thương) 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

............., ngày...... tháng....... năm............ 
 

GIẤY ĐĂNG KÝ  SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG ĐỂ BÁN CHO  
DOANH NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU ĐỂ CHẾ BIẾN LẠI 

 
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường)…. (1) 

thuộc Quận (Huyện)…Tỉnh (Thành phố)… 
 
.......................................................................................................…(2) 
Điện thoại (nếu có): 
Địa điểm sản xuất..................................................................................... 
Hợp đồng mua bán với cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 
số… ngày… tháng… năm…  

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã (phường) ………(1) xem xét cấp Giấy phép sản 
xuất rượu thủ công các loại:…………………………………………(3) 
Quy mô sản xuất..............................................................................(4) 
Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, và Thông tư số 39/2012/TT-BCT  
ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều 
của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP.  Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm 
trước pháp luật./. 
 

                                      Chủ thể sản xuất 
                                   (ký tên) 

Chú thích: 
(1): Ủy ban nhân dân xã (phường) nơi cơ sở đăng ký sản xuất   
(2): Tên tổ chức, cá nhân đăng ký. 
(3): Ghi cụ thể chủng loại rượu (rượu trắng,...). 
(4): Ghi quy mô sản xuất (lít/năm).  
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2. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu 
thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế 
biến lại 

* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức hoặc cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp tại: UBND xã, 

phường nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu công để bán cho các doanh 
nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lạiđể chế biến lại. 

- UBND xã, phường kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu, tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn ngày lấy kết quả. 

- Tổ chức, cá nhân căn cứ thời gian ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ đến 
UBND xã, phường để nhận kết quả. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến 
UBND xã, phường, thị trấn.  

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Giấy đăng ký sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ 

công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất để chế biến lại. 
+ Bản sao Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu công và doanh nghiệp có 

Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 
+ 01 bộ nộp tại UBND xã, phường 
+ 01 bộ đơn vị xin cấp lưu giữ  
* Thời hạn giải quyết: 
- Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy xác nhận có văn bản yêu cầu bổ sung. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND xã, phường 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ 

công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất để chế biến lại. 
* Mức phí, lệ phí: Không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký sửa đổi, bổ sung Giấy xác 

nhận sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất 
để chế biến lại rượu. (Phụ lục 17 kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 
20/12/2012 của Bộ Công Thương) 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: không 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Thương mại năm 2005; 
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- Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, 
kinh doanh rượu; 

- Thông tư 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương quy 
định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 
năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu. 
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Phụ lục 17  
(Kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương) 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

............., ngày...... tháng....... năm............ 
 

GIẤY ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY XÁC NHẬN SẢN XUẤT 
RƯỢU THỦ CÔNG ĐỂ BÁN CHO DOANH NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP  

SẢN XUẤT RƯỢU ĐỂ CHẾ BIẾN LẠI 
 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường)…. (1) 

thuộc Quận (Huyện)…Tỉnh (Thành phố)… 
.......................................................................................................…(2) 
Điện thoại (nếu có): 
Địa điểm sản xuất..................................................................................... 
Hợp đồng mua bán với cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh số… ngày… tháng… năm…  
Đã được cấp lại (hoặc sửa đổi, bổ sung) Giấy xác nhận sản xuất rượu thủ 

công để bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất lại số..........ngày..... 
tháng.....năm.....do...........(1) cấp (nếu có). 

Đơn vị sản xuất kính đề nghị ......................(1) xem xét cấp lại Giấy phép sản 
xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, với lý do cụ thể như sau .....(5)  

Thông tin cũ:................... 
Thông tin mới:................ 

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã (phường) ………(1) xem xét cấp sửa đổi bổ sung 
Giấy xác nhận sản xuất rượu thủ công các loại:………………………………...(3) 

Sản lượng sản xuất..............................................................................(4) 
Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số94/2012/NĐ-

CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, và Thông tư số39/2012/TT-BCT  
ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều 
của Nghị định số94/2012/NĐ-CP.  Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước 
pháp luật./. 

 
                                   Chủ thể sản xuất 

(ký tên) 
 

Chú thích: 
(1): Ủy ban nhân dân xã (phường) nơi cơ sở đăng ký sản xuất   
(2): Tên tổ chức, cá nhân đăng ký. 
(3): Ghi cụ thể chủng loại rượu (rượu trắng, ...). 
(4):Ghi sản lượng sản xuất (lít/năm).  
(5): Lý do sửa đổi bổ sung 
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3. Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để 
bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 

* Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức hoặc cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp tại: UBND xã, 

phường nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu công để bán cho các doanh 
nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lạiđể chế biến lại. 

- UBND xã, phường kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu, tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn ngày lấy kết quả. 

- Tổ chức, cá nhân căn cứ thời gian ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ đến 
UBND xã, phường, thị trấn để nhận kết quả. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến 
UBND xã, phường, thị trấn.  

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
1. Trường hợp cấp lại do Giấy xác nhận hết hiệu lực: như cấp mới 
2. Trường hợp cấp lại do Giấy xác nhận bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc 

một phần; bị rách, nát hoặc cháy: 
+ Giấy đăng ký cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để 

bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất để chế biến lại. 
+ Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu công và 

doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (nếu có). 
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 
+ 01 bộ nộp tại UBND xã, phường 
+ 01 bộ đơn vị xin cấp lưu giữ  
* Thời hạn giải quyết: 
- Trường hợp cấp lại do Giấy xác nhận hết hiệu lực: như cấp mới 
- Trường hợp cấp lại do Giấy xác nhận bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một 

phần; bị rách, nát hoặc cháy: 
+ Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy xác nhận có văn bản yêu cầu bổ sung. 
* Đối tượng thực hiện TTHC:Tổ chức, cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND xã, phường 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường 
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ 

công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất để chế biến lại. 
* Mức phí, lệ phí: không 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Trường hợp cấp lại do Giấy xác nhận hết hiệu lực: như cấp mới 
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- Trường hợp cấp lại do Giấy xác nhận bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một 
phần; bị rách, nát hoặc cháy: 

Giấy đăng ký cấp lại Giấy xác nhận sản xuất rượu thủ công để bán cho các 
doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất để chế biến lại rượu (Phụ lục 18 kèm theo 
Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
Trước thời hạn hết hiệu lực của giấy xác nhận 30 ngày, tổ chức, cá nhân 

phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy xác nhận. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Thương mại năm 2005; 
- Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, 

kinh doanh rượu; 
- Thông tư 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương quy 

định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 
năm 2012 của Chính phủ về sản xuất. kinh doanh rượu. 
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Phụ lục 18 
(Kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương) 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

............., ngày...... tháng....... năm............ 
 

GIẤY ĐĂNG KÝ CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN SẢN XUẤT RƯỢU THỦ 
CÔNG ĐỂ BÁN CHO DOANH NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT 

RƯỢU ĐỂ CHẾ BIẾN LẠI 
 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường)…. (1) 

thuộc Quận (Huyện)…Tỉnh (Thành phố)… 
.......................................................................................................…(2) 
Điện thoại (nếu có): 
Địa điểm sản xuất..................................................................................... 
Hợp đồng mua bán với cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh số… ngày… tháng… năm…  
Đã được cấp lại (hoặc sửa đổi, bổ sung) Giấy xác nhận sản xuất rượu thủ 

công để bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất lại số..........ngày..... 
tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp (nếu có). 

Đơn vị sản xuất kính đề nghị ......................(1) xem xét cấp lại Giấy phép sản 
xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, với lý do cụ thể như sau .....(5)  

Thông tin cũ:................... 
Thông tin mới:............. 
Đề nghị Ủy ban nhân dân xã (phường) ………(1) xem xét cấp lại Giấy xác 

nhận sản xuất rượu thủ công các loại:…………………………………………(3) 
Sản lượng sản xuất..............................................................................(4) 
Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-

CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, và Thông tư số 39/2012/TT-
BCT  ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số 
điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP. Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm 
trước pháp luật./. 

 
                                   Chủ thể sản xuất 

(ký tên) 
 
Chú thích: 
(1): Ủy ban nhân dân xã (phường) nơi cơ sở đăng ký sản xuất   
(2): Tên tổ chức, cá nhân đăng ký. 
(3): Ghi cụ thể chủng loại rượu (rượu trắng, ...). 
(4): Ghi sản lượng sản xuất (lít/năm).  
(5): Lý do sửa đổi bổ sung 
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VII. LĨNH VỰC KHÁC 
1. Thủ tục xác nhận theo yêu cầu của người dân 
* Trình tự thực hiện:  
- Công dân chuẩn bị hồ sơ cần xác nhận nộp tại bộ phận “Một cửa” UBND 

xã, phường, thị trấn. 
- Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ) trình lãnh đạo 

phường xem xét xác nhận. 
- Công dân nhận kết quả và nộp lệ phí tại bộ phận “Một cửa” của UBND 

xã, phường, thị trấn   
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Đơn xác nhận theo yêu cầu;  
+ Bản chính Hộ khẩu gia đình (xuất trình); 
+ Bản chính Chứng minh thư nhân dân (xuất trình); 
+ Giấy tờ cần xác nhận. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ                 
* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc 
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
* Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã 
- Cơ quan phối hợp: Không 
* Kết quả thực hiện TTHC: UBND cấp xã xác nhận vào đơn xin xác nhận 

theo yêu cầu. 
* Lệ phí: 3.000đ/ 1 trường hợp  
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không  
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Tổ chức HĐND-UBND sửa đổi ngày 26/11/2003 về nhiệm vụ, 

Quyền hạn của UBND xã, phường, thị trấn 
- Điều 20 Luật Dân sự năm 2005 về năng lực hành vi dân sự của người  

chưa Thành niển đủ từ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi. 
- Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh v/v qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ 
tịch, chứng minh thư nhân dân; qui định không thu, miễn thu và bãi bỏ một số 
nội dung thu đối với lệ phí hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

 




