
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số:   2572/QĐ-UBND        An Giang,  ngày 15 tháng  9  năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung 

áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phƣơng ngày 19 tháng 06 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Thông tƣ số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ 

trƣởng Bộ Tƣ pháp về hƣớng dẫn, công bố niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo 

tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tƣớng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 và  

hƣớng dẫn của Bộ Tƣ pháp tại Công văn số 254/BTP-KSTT ngày 03/02/ 2015; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tƣ pháp tỉnh An Giang tại Tờ trình số 120/TTr-

STP ngày 31 tháng 8 năm 2016, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính chung áp 

dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang. 

1. Trƣờng hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này đƣợc cơ quan nhà 

nƣớc có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu 

lực và các thủ tục hành chính mới đƣợc ban hành thì áp dụng theo đúng quy định 

của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố. 

2. Trƣờng hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền ban 

hành nhƣng chƣa đƣợc công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội 

dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền ban hành và thủ tục 

hành chính đƣợc công bố tại Quyết định này thì đƣợc áp dụng theo đúng quy định 

của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố. 

Điều 2. Sở Tƣ pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh thƣờng xuyên cập nhật để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công 

bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập 

nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản 

quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành. 
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Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Tƣ 

pháp có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn 

không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành 

chính do cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính đƣợc 

công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chƣa đƣợc công bố. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các 

Quyết định sau: 

- Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2011  của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp 

dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành 

chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ 

trƣởng các Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành 

phố và Thủ trƣởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Website Chính phủ; 

- Cục kiểm soát TTHC – Bộ Tƣ pháp; 

- Cục công tác phía Nam – Bộ Tƣ pháp; 

- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- UBMTTQ tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh AG; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Website tỉnh; 

- Sở, Ban, ngành tỉnh;     

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;        

- Lƣu: VT, NC. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

Vƣơng Bình Thạnh 
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PHẦN I  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƢỢC ÁP DỤNG 

TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2572/QĐ-UBND 

 ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 

  

STT Tên thủ tục hành chính Trang 

I LĨNH VỰC LƢU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƢỚC 18 

1 Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 18 

2 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 23 

3 Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 27 

4 Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rƣợu 30 

5 
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản 

phẩm rƣợu 34 

6 Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rƣợu 38 

7 
Thủ tục thẩm định, xác nhận địa điểm đầu tƣ xây dựng mới cửa 

hàng xăng dầu phù hợp quy hoạch 41 

II LĨNH VỰC KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG 46 

1 
Thủ tục thẩm định, xác nhận địa điểm đầu tƣ xây dựng, phát 

triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai phù hợp quy hoạch 46 

III LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 51 

1 
Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rƣợu thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh. 51 

2 
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rƣợu thủ công 

nhằm mục đích kinh doanh. 54 

3 
Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rƣợu thủ công nhằm mục 

đích kinh doanh. 57 

4 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu cấp huyện 59 

IV LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ 65 

1 Thủ tục thông báo thực hiện băng rôn quảng cáo nhất thời 65 

2 
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy 

phép kinh doanh cấp huyện cấp) 68 
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3 
Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn 

vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 72 

4 
Thủ tục công nhận “Ấp văn hóa”, “Khóm văn hóa”, “Tổ dân 

phó văn hóa”  và tƣơng đƣơng 76 

5 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 82 

6 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 85 

7 
Thủ tục công nhận lần đầu “Phƣờng, Thị trấn đạt chuẩn văn 

minh đô thị” 89 

8 Thủ tục công nhận lại “Phƣờng, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 93 

V LĨNH VỰC THƢ VIỆN 97 

1 
Thủ tục đăng ký hoạt động thƣ viện tƣ nhân có vốn sách ban 

đầu từ 1.000 bản đến dƣới 2.000 bản 97 

VI LĨNH VỰC GIA ĐÌNH 101 

1 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ 

trợ nạn nhân bạo lực gia đình  101 

2 
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở 

hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình  105 

3 
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ 

trợ nạn nhân bạo lực gia đình  108 

4 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tƣ 

vấn về phòng, chống bạo lực gia đình  111 

5 
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở 

tƣ vấn về phòng, chống bạo lực gia đình  115 

6 
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tƣ 

vấn về phòng, chống bạo lực gia đình  118 

VII LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƢỚC 121 

1 Thủ tục đăng ký khai thác nƣớc dƣới đất 121 

VIII LĨNH VỰC MÔI TRƢỜNG 124 

1 Thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trƣờng. 124 

2 Thủ tục xác nhận đề án bảo vệ môi trƣờng đơn giản 130 
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IX LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 139 

1 
Thủ tục giao đất tại khu dân cƣ do Nhà nƣớc đầu tƣ cho hộ gia 

đình, cá nhân 139 

2 
Thủ tục giao đất, cho thuê đất ngoài các khu dân cƣ do Nhà 

nƣớc đầu tƣ đối với hộ gia đình, cá nhân 143 

3 
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải đƣợc phép của cơ 

quan nhà nƣớc có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân 147 

4 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với đất đang sử dụng của hộ 

gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cƣ 151 

5 

Thủ tục cấp bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng 

nhận đã cấp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cƣ, ngƣời 

Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài 157 

6 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho ngƣời đã nhận chuyển 

nhƣợng quyền sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân mà thửa đất 

chƣa đƣợc cấp Giấy chứng nhận 164 

7 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho ngƣời đã nhận chuyển quyền 

sử dụng đất đối với thửa đất đã đƣợc cấp giấy chứng nhận nhƣng 

việc chuyển quyền không lập thành hợp đồng chuyển quyền 

đúng theo quy định đối với hộ gia đình, cá nhân 171 

8 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân  trúng 

đấu giá do cơ quan nhà nƣớc tổ chức bán đấu giá quyền sử 

dụng đất 177 

9 

Thủ tục chuyển nhƣợng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá 

nhân, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài 183 

10 

Thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại, đăng ký góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với 

hộ gia đình, cá nhân, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài 186 

11 

Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài 188 

12 
Thủ tục đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng 190 

13 
Thủ tục chuyển đổi ngƣời sử dụng đất từ hộ gia đình sang cá nhân 

hoặc vợ chồng khi có nhu cầu 192 

14 

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất trong các trƣờng hợp giải quyết tranh chấp, 

khiếu nại, tố cáo đối với hộ gia đình, cá nhân, ngƣời Việt Nam 

định cƣ ở nƣớc ngoài 198 
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15 

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất do thay đổi thông tin về ngƣời đƣợc cấp Giấy chứng nhận 

(đổi tên, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; 

thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi thông tin về tài 

sản gắn liền với đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính đối với hộ 

gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cƣ, ngƣời Việt Nam định cƣ ở 

nƣớc ngoài 204 

16 

Thủ tục đăng ký thế chấp, thay đổi nội dung thế chấp quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản hình thành trong tƣơng 

lai đối với hộ gia đình, cá nhân 210 

17 

Thủ tục xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất, tài sản hình thành trong tƣơng lai đối với hộ gia 

đình, cá nhân 220 

18 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận 225 

19 

Thủ tục đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất đối với hộ gia đình, cá nhân, ngƣời Việt Nam định cƣ ở 

nƣớc ngoài 227 

20 
Thủ tục xác nhận lại thời hạn sử dụng đất nông nghiệp cho hộ 

gia đình, cá nhân có nhu cầu 230 

21 
Thủ tục đăng ký thay đổi mục đích sử dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân, cộng đồng dân cƣ 232 

22 

Thủ tục đăng ký biến động do thỏa thuận phân chia quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, 

của vợ và chồng, của nhóm ngƣời sử dụng đất 237 

23 
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cƣ, Ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài 242 

24 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất do bị mất Giấy 

chứng nhận hoặc mất Trang bổ sung Giấy chứng nhận đối với 

hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cƣ, ngƣời Việt Nam định 

cƣ ở nƣớc ngoài 246 

25 
Thủ tục tách thửa, hợp thửa theo nhu cầu của ngƣời sử dụng đất 

đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cƣ 252 

X 
LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI; GIẢI QUYẾT TỐ 

CÁO; TIẾP CÔNG DÂN; XỬ LÝ ĐƠN 
256 

1 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu. 256 

2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai. 258 

3 Thủ tục giải quyết tố cáo 260 

4 Thủ tục tiếp công dân 263 

5 Thủ tục xử lý đơn 266 



7 

 

XI 
LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ 

KINH DOANH 
271 

1 Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 271 

2 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 276 

3 Thủ tục Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh 279 

4 Thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 281 

5 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 283 

XII 
LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP 

TÁC XÃ 
285 

1 Thủ tục Đăng ký hợp tác xã 285 

2 
Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh của hợp tác xã 
292 

3 

Thủ tục Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề 

sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, ngƣời đại diện theo pháp 

luật; tên, địa chỉ, ngƣời đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện 

của hợp tác xã 

297 

4 Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã chia 304 

5 Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã tách 311 

6 Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất 318 

7 Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập 325 

8 
Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị 

mất) 
332 

9 
Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng 

đại diện hợp tác xã (khi bị mất) 
335 

10 
Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hƣ 

hỏng) 
338 

11 
Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng 

đại diện hợp tác xã (khi bị hƣ hỏng) 
341 

12 
Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với 

trƣờng hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) 
344 

13 
Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 
347 

14 Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 353 

15 
Thủ tục Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập 

doanh nghiệp của hợp tác xã 
356 

16 
Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 
360 
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17 
Thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 
361 

18 

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ 

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận 

đăng ký hợp tác xã) 

369 

19 Thủ tục Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 372 

XIII LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 375 

1 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 375 

2 
Thủ tục Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá 

trình lựa chọn nhà thầu 
390 

3 Thủ tục Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu 391 

XIV LĨNH VỰC HỘ TỊCH 393 

1 Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nƣớc ngoài 393 

2 Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nƣớc ngoài 399 

3 Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nƣớc ngoài 404 

4 Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nƣớc ngoài 408 

5 
Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con 

có yếu tố nƣớc ngoài 
413 

6 Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nƣớc ngoài 421 

7 Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nƣớc ngoài 425 

8 Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc  430 

9 
Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam 

đã đƣợc giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài 
435 

10 

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của 

công dân Việt Nam đã đƣợc giải quyết tại cơ quan có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài 

440 

11 

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt 

Nam đã đƣợc giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, 

con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) 

446 

12 Thủ tục Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nƣớc ngoài 459 

13 
Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nƣớc ngoài cho ngƣời đã 

có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 
465 

14 Thủ tục Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nƣớc ngoài 471 

15 Thủ tục Đăng ký lại khai tử có yếu tố nƣớc ngoài 476 

16 Thủ tục Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 481 
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XV LĨNH VỰC CHỨNG THỰC 486 

1 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc 486 

2 

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

487 

3 

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp hoặc chứng nhận 

489 

4 

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trƣờng hợp chứng thực điểm chỉ và trƣờng hợp ngƣời 

yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ đƣợc) 

491 

5 
Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, 

giao dịch  
493 

6 Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch  496 

7 
Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao 

dịch đã đƣợc chứng thực 
498 

8 
Thủ tục Chứng thực chữ ký ngƣời dịch mà ngƣời dịch là cộng 

tác viên dịch thuật của Phòng Tƣ pháp 
500 

9 
Thủ tục Chứng thực chữ ký ngƣời dịch mà ngƣời dịch không 

phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tƣ pháp 
502 

10 
Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản  
504 

11 
Thủ tục Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di 

sản là động sản 
506 

12 Thủ tục Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản  508 

XVI LĨNH VỰC BỒI THƢỜNG NHÀ NƢỚC 510 

A Trong hoạt động quản lý hành chính 510 

1 Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng 510 

2 
Thủ tục giải quyết bồi thƣờng tại cơ quan có trách nhiệm bồi 

thƣờng  
511 

3 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thƣờng 517 

4 Thủ tục trả lại tài sản 518 

5 Thủ tục chi trả tiền bồi thƣờng  519 

6 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thƣờng nhà nƣớc lần đầu 521 

7 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thƣờng nhà nƣớc lần hai 525 
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B Trong hoạt động thi hành án dân sự 529 

1 
Thủ tục giải quyết bồi thƣờng tại cơ quan có trách nhiệm bồi 

thƣờng  
529 

2 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thƣờng 535 

3 Thủ tục trả lại tài sản 536 

4 Thủ tục chi trả tiền bồi thƣờng  537 

5 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thƣờng nhà nƣớc lần đầu 539 

XVII LĨNH VỰC HÒA GIẢI CƠ SỞ 543 

1 

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi 

ro ảnh hƣởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt 

động hòa giải 

543 

XVIII LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 545 

1 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp huyện) 545 

2 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp huyện) 547 

XIX LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 549 

1 Thủ tục Thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ 549 

2 Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục nhà trƣờng, nhà trẻ 552 

3 Thủ tục Sáp nhập, chia, tách nhà trƣờng, nhà trẻ 555 

4 Thủ tục Giải thể hoạt động nhà trƣờng, nhà trẻ 557 

5 Thủ tục Thành lập, cho phép thành lập trƣờng tiểu học 559 

6 Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục trƣờng tiểu học 561 

7 Thủ tục Sáp nhập, chia tách trƣờng tiểu học 563 

8 Thủ tục Giải thể trƣờng tiểu học 565 

9 
Thủ tục Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, 

phƣờng, thị trấn 
566 

10 
Thủ tục Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phƣờng, 

thị trấn 
567 

11 
Thủ tục Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chƣơng trình 

giáo dục tiểu học 
569 

12 Thủ tục Thành lập, cho phép thành lập trƣờng  trung học cơ sở  570 

13 Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục trƣờng trung học cơ sở 572 

14 Thủ tục Sáp nhập, chia tách trƣờng trung học cơ sở 574 

15 Thủ tục Giải thể trƣờng trung học cơ sở 576 
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16 
Thủ tục Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ 

sở giáo dục mầm non dân lập 
578 

17 
Thủ tục Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ 

sở giáo dục mầm non công lập. 
580 

18 Thủ tục Chuyển trƣờng đối với học sinh trung học cơ sở  582 

19 Thủ tục Thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ tƣ thục 584 

20 Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục nhà trƣờng, nhà trẻ tƣ thục 587 

21 Thủ tục Sáp nhập, chia, tách nhà trƣờng, nhà trẻ tƣ thục  592 

22 Thủ tục Giải thể nhà trƣờng, nhà trẻ tƣ thục 594 

23 Thủ tục Tiếp nhận đối tƣợng học bổ túc THCS 596 

24 Thủ tục Thuyên chuyển đối tƣợng học bổ túc THCS 597 

25 Thủ tục Cho phép thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập 598 

26 Thủ tục Cho phép nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục 600 

27 Thủ tục Sáp nhập, chia, tách nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập 603 

28 Thủ tục Giải thể nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập 605 

29 Thủ tục Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 606 

30 Thủ tục Công nhận trƣờng tiểu học đạt mức chất lƣợng tối thiểu 608 

31 Thủ tục Chuyển trƣờng đối với học sinh tiểu học 615 

32 Thủ tục Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã 617 

33 
Thủ tục Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm 

tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở 
619 

34 
Thủ tục Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động 

dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở 
622 

35 Thủ tục Xét cấp hỗ trợ ăn trƣa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi 625 

XX LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ 632 

1 Thủ tục Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 632 

2 Thủ tục Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ 634 

XXI LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 636 

1 
Thủ tục Tiếp nhận đối tƣợng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 
636 

2 
Thủ tục Tiếp nhận đối tƣợng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở 

bảo trợ xã hội, nhà xã hội 
648 

3 
Thủ tục Tiếp nhận đối tƣợng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã 

hội, nhà xã hội 
660 
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4 

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hƣởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng cho đối tƣợng bảo trợ xã hội (bao gồm cả ngƣời khuyết 

tật; ngƣời khuyết tật mang thai, nuôi con dƣới 36 tháng tuổi) 

675 

5 

Thủ tục Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tƣợng thay 

đổi nơi cƣ trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh 

689 

6 
Thủ tục Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tƣợng thay 

đổi nơi cƣ trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
690 

7 
Thủ tục Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dƣỡng, chăm sóc đối tƣợng 

cần bảo vệ khẩn cấp 
691 

8 
Thủ tục Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dƣỡng đối tƣợng bảo 

trợ xã hội (bao gồm cả ngƣời khuyết tật đặc biệt nặng) 
692 

9 
Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tƣợng bảo trợ xã hội 

đƣợc trợ giúp xã hội thƣờng xuyên tại cộng đồng 
701 

10 
Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất đối với ngƣời bị thƣơng nặng 

ngoài nơi cƣ trú mà không có ngƣời thân thích chăm sóc 
703 

11 
Thủ tục Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình 

có ngƣời khuyết tật đặc biệt nặng  
704 

12 

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc ngƣời 

khuyết tật; cơ sở chăm sóc ngƣời cao tuổi thuộc trách nhiệm 

quản lý của cấp huyện 

709 

13 

Thủ tục Cấp lại; điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm 

sóc ngƣời khuyết tật, cơ sở chăm sóc ngƣời cao tuổi thuộc trách 

nhiệm quản lý của cấp huyện 

711 

14 
Thủ tục Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm 

quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 
712 

15 
Thủ tục Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc 

thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện 
717 

16 
Thủ tục Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành 

lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện 
722 

17 

Thủ tục Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của 

cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện 

724 

18 Thủ tục Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập 725 

19 Thủ tục Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập 727 

20 
Thủ tục Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công 

tác xã hội 
729 
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XXII LĨNH VỰC NGƢỜI CÓ CÔNG 730 

1 
Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ 

thăm viếng mộ liệt sĩ 
730 

2 
Thủ tục hỗ trợ ngƣời có công đi làm phƣơng tiện, dụng cụ trợ 

giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng 
734 

XXIII 
LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƢƠNG, QUAN HỆ LAO 

ĐỘNG 
735 

1 
Thủ tục gửi thang lƣơng, bảng lƣơng, định mức lao động của 

doanh nghiệp. 
735 

2 Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền. 736 

XXIV LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH 737 

1 
Thủ tục Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn 

nhà nƣớc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện 
737 

2 Thủ tục điều chỉnh thu ngân sách Nhà nƣớc. 743 

XXV LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG 747 

1 

Thủ tục bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung quỹ nhà 

nƣớc của Hội đồng bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ cấp 

huyện. 

747 

2 
Thủ tục thẩm định phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ khi 

nhà nƣớc thu hồi đất. 
749 

XXVI LĨNH VỰC XÂY DỰNG 751 

1 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 751 

2 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến 756 

3 
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trƣờng hợp sửa chữa, 

cải tạo 
762 

4 Thủ tục cấp giấy phép di dời công trình 766 

5 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn 771 

6 Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng 780 

7 Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng 785 

8 Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng 790 

XXVII LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG 794 

1 

Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tƣ 

xây dựng trong khu chức năng đặc thù thuộc thẩm quyền của 

UBND huyện  

794 
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2 

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu 

chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tƣ xây dựng công trình theo 

hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện 

quản lý 

802 

3 

Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức 

năng đặc thù thuộc dự án đầu tƣ xây dựng công trình theo hình 

thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý 

803 

4 

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm 

dân cƣ nông thôn thuộc dự án đầu tƣ xây dựng công trình theo 

hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện 

quản lý. 

804 

5 

Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cƣ 

nông thôn thuộc dự án đầu tƣ xây dựng công trình theo hình thức 

kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý. 

805 

6 

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây 

dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tƣ xây dựng công 

trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành 

chính huyện quản lý 

806 

7 

Thủ tục thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 

khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tƣ xây dựng công trình 

theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính 

huyện quản lý 

807 

8 

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ điều chỉnhquy hoạch chi tiết xây 

dựng điểm dân cƣ nông thôn thuộc dự án đầu tƣ xây dựng công 

trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành 

chính huyện quản lý. 

808 

9 

Thủ tục thẩm định đồ án điều chỉnhquy hoạch chi tiết xây dựng 

điểm dân cƣ nông thôn thuộc dự án đầu tƣ xây dựng công trình 

theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính 

huyện quản lý. 

809 

10 Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị 810 

XXVIII LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ 815 

1 
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất 

dành cho đƣờng bộ. 
815 

XXIX LĨNH VỰC ĐƢỜNG BỘ 819 

1 
Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đƣờng, 

hè phố 
819 
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2 
Thủ tục gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng 

đƣờng, hè phố 
825 

XXX LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƢỜNG THỦY NỘI ĐỊA 828 

1 
Thủ tục đăng ký phƣơng tiện lần đầu đối với phƣơng tiện chƣa 

khai thác trên đƣờng thủy nội địa. 
828 

2 
Thủ tục đăng ký phƣơng tiện lần đầu đối với phƣơng tiện đang 

khai thác trên đƣờng thủy nội địa 
833 

3 

Thủ tục đăng ký lại phƣơng tiện trong trƣờng hợp chuyển từ cơ 

quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phƣơng tiện thủy nội 

địa 
838 

4 
Thủ tục đăng ký lại phƣơng tiện trong trƣờng hợp phƣơng tiện 

thay đổi tên, tính năng kỹ thuật 
844 

5 

Thủ tục đăng ký lại phƣơng tiện trong trƣờng hợp chuyển 

quyền sở hữu phƣơng tiện nhƣng không thay đổi cơ quan đăng 

ký phƣơng tiện. 
849 

6 

Thủ tục đăng ký lại phƣơng tiện trong trƣờng hợp chuyển 

quyền sở hữu phƣơng tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký 

phƣơng tiện. 
853 

7 

Thủ tục đăng ký lại phƣơng tiện trong trƣờng hợp chủ phƣơng 

tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú của 

chủ phƣơng tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác. 
857 

8 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phƣơng tiện 860 

9 Thủ tục xóa phƣơng tiện thủy nội địa. 863 

XXXI LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƢỞNG 866 

1 Thủ tục xác nhận đối tƣợng nhân dân tham gia kháng chiến. 866 

2 
Thủ tục điều chỉnh mức khen đối tƣợng nhân dân tham gia 

kháng chiến. 
868 

3 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành 

tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 
871 

4 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 879 

5 Thủ tục tặng danh hiệu khóm, ấp, tổ dân phố văn hóa 886 

6 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 893 

7 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 899 
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8 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về 

thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 
904 

9 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về 

thành tích đột xuất 
912 

10 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen 

thƣởng đối ngoại 
920 

XXXII LĨNH VỰC TÔN GIÁO 
928 

1 
Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động 

trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
928 

2 

Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành 

tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh 
931 

3 
Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của 

chức sắc, nhà tu hành 
935 

4 
Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của 

chức sắc, nhà tu hành 
937 

5 

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chƣơng trình đăng 

ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh 
939 

6 
Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thƣờng niên, đại hội của tổ 

chức tôn giáo cơ sở 
941 

7 

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn 

giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
943 

8 
Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, 

nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo 
945 

9 

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín 

ngƣỡng, tổ chức tôn giáo vƣợt ra ngoài phạm vi một xã nhƣng 

trong phạm vi một huyện 
947 

XXXIII LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET 950 

1 
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung 

cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 
950 

2 
Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 
963 

3 
Thủ tục Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 
967 

4 
Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 
972 
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XXXIV LĨNH VỰC XUẤT BẢN 
976 

1 Thủ tục khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 976 

2 Thủ tục thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy 978 

XXXV LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM 
981 

1 

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối 

tƣợng đƣợc quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tƣ 47/2014/TT-

BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 
981 

2 

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các 

đối tƣợng đƣợc quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tƣ 

47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 
984 
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PHẦN II 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƢỢC ÁP 

DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2572/QĐ-UBND 

 ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 

I. LĨNH VỰC LƢU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƢỚC 

1. Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Thƣơng nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. 

* Đối với các loại giấy tờ nộp bản sao thì thương nhân có thể chọn lựa một 

trong các cách sau: 

Bản sao có chứng thực (đối với trƣờng hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bƣu 

chính, công văn hành chính). 

Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trƣờng hợp nộp hồ sơ 

trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện). 

- Bƣớc 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện: 

Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Thƣơng nhân, ghi giấy biên nhận hẹn ngày trả 

kết quả và và chuyển hồ sơ của thƣơng nhân đến Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh 

tế - Hạ tầng để thẩm định hồ sơ. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, thông báo bằng văn bản để thƣơng nhân 

bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 

- Bƣớc 3: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng: 

Thực hiện việc thẩm định hồ sơ theo thời hạn quy định cụ thể tại Nghị định 

số 67/2013/NĐ-CP, trên cơ sở hồ sơ nhận đƣợc và các quy định pháp luật hiện 

hành. Kết quả thẩm định nội dung hồ sơ của thƣơng nhân là cơ sở để Phòng Kinh 

tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng quyết định chấp thuận việc cấp Giấy phép bán lẻ 

sản phẩm thuốc lá. Trƣờng hợp từ chối cấp, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng có văn bản trả lời trong đó có nêu rõ lý do. 

- Bƣớc 4: Thƣơng nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp 

huyện. 

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ đƣợc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả cấp huyện hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá; 

- 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 các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp 

bán buôn sản phẩm thuốc lá; 



19 

 

- Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có:  

+ Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh thuốc lá; 

+ 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); 

+ Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh 

doanh thuốc lá. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ (01 bộ gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

cấp huyện, thƣơng nhân lƣu 01 bộ); 

đ) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

e) Đối tƣợng thực hiện: Cá nhân 

g) Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế - Hạ tầng (đối với UBND huyện) 

hoặc Phòng Kinh tế (UBND thành phố, thị xã) 

h) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Giấy phép. 

k) Phí, lệ phí: 

- Tại thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh:  

+ Phí thẩm định: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.  

+ Lệ phí cấp giấy: 200.000 đồng/giấy/lần cấp. 

- Tại các huyện:  

+ Phí thẩm định: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.  

+ Lệ phí cấp giấy: 100.000 đồng/giấy/lần cấp. 

l) Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá (theo mẫu tại Phụ lục 23 kèm theo Thông tƣ số 21/2013/TT-BCT). 

m) Yêu cầu, điều kiện: 

- Thƣơng 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 m
2
 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 lƣới mua bán sản phẩm thuốc lá 

đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

n) Căn cứ pháp lý: 

- Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Chinh 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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- Thông tƣ số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ trƣởng 

Bộ Công Thƣơng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Chinh 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 tƣ số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 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 hóa, 

dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thƣơng mại; lệ phí cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực 

thƣơng mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa. 

- Công văn số 739/BCT-CNN ngày 24/01/2014 của Bộ Công thƣơng về việc 

đính chính Thông tƣ số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ 

Trƣởng Bộ Công thƣơng. 

 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=21/2013/TT-BCT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Phụ lục 23  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 

của Bộ Công Thương) 

 

TÊN THƢƠNG NHÂN 

 

Số:        /...
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

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

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ 

 

Kính gửi: Phòng ………......
(1)

…………….
 

 

1. Tên thƣơng 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 Phòng ..................
(1)

 ……….. xem xét cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá, 

cụ thể nhƣ sau: 

6. Đƣợc phép mua sản phẩm thuốc lá của các thƣơng nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá 

có tên sau:.......................................................................
(2) 

 

7. Đƣợc 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 tƣ số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thƣơng 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 trƣớc pháp luật./. 

     Ngƣời đại diện theo pháp luật của thƣơng nhân 

 (họ và tên, ký tên, đóng dấu) 
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Chú thích: 
(1)
: Ghi rõ tên Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, thị xã, thành phố nơi thƣơng 

nhân dự kiến xin phép để kinh doanh. 
(2)
: Ghi rõ tên, địa chỉ của các thƣơng nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá. 

(3)
: Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại các địa điểm thƣơng nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá. 
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2. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Trƣờng hợp có thay đổi nội dung của Giấy phép bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá, thƣơng nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản 

phẩm thuốc lá nộp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. 

* Đối với các loại giấy tờ nộp bản sao thì thương nhân có thể chọn lựa một 

trong các cách sau: 

Bản sao có chứng thực (đối với trƣờng hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bƣu 

chính, công văn hành chính). 

Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trƣờng hợp nộp hồ sơ 

trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện). 

- Bƣớc 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện: 

Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của thƣơng nhân, ghi giấy biên nhận hẹn ngày trả kết 

quả và chuyển hồ sơ của thƣơng nhân đến Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng để thẩm định hồ sơ. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày 

làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, thông báo bằng văn bản để thƣơng nhân bổ 

sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 

- Bƣớc 3: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng:  

Thực hiện việc thẩm định hồ sơ theo thời hạn quy định cụ thể tại Nghị định 

số 67/2013/NĐ-CP, trên cơ sở hồ sơ nhận đƣợc và các quy định pháp luật hiện 

hành. Kết quả thẩm định nội dung hồ sơ của thƣơng nhân là cơ sở để Phòng Kinh 

tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng quyết định chấp thuận việc cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá cho thƣơng nhân. Trƣờng hợp từ chối cấp, 

Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng có văn bản trả lời trong đó có nêu rõ 

lý do. 

- Bƣớc 4: Thƣơng nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

cấp huyện. 

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ đƣợc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả cấp huyện hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung; 

- Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã đƣợc cấp; 

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

đ) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc. 

e) Đối tƣợng thực hiện: Cá nhân 

g) Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với UBND huyện) 

hoặc Phòng Kinh tế (UBND thành phố, thị xã) 

h) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Giấy phép sửa đổi, bổ sung. 
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k) Phí, lệ phí: Chƣa quy định thu. 

l) Tên mẫu đơn, tờ khai:  

Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (theo 

mẫu tại Phụ lục 50 kèm theo Thông tƣ số 21/2013/TT-BCT). 

m) Yêu cầu, điều kiện: Là thƣơng nhân đã đƣợc cấp Giấy phép bán lẻ sản 

phẩm thuốc lá; 

n) Căn cứ pháp lý: 

- Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Chinh 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 tƣ số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ trƣởng 

Bộ Công Thƣơng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Chinh 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 tƣ số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 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 hóa, 

dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thƣơng mại; lệ phí cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực 

thƣơng mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa. 

- Thông tƣ số 196/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Trƣởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều 

kiện hoạt động, lệ phí cấp giấy phép sản xuất rƣợu, thuốc lá; 

- Công văn số 739/BCT-CNN ngày 24/01/2014 của Bộ Công thƣơng về việc 

đính chính Thông tƣ số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ 

Trƣởng Bộ Công thƣơng. 

 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=21/2013/TT-BCT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Phụ lục 50 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013  

của Bộ Công Thương) 

 

TÊN THƢƠNG NHÂN 

 

Số:        /...
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

............., ngày...... tháng....... năm  20......... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ 

 

Kính gửi: Phòng ..…....... 
(1)

 ........... 

 

1. Tên thƣơng 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 đƣợc Phòng ...........
(1)
........ cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá số .......... ngày..... 

tháng.....năm...... 

Đã đƣợc Phòng ...........
(1)
........ cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (sửa đổi, bổ sung 

lần thứ.......) số ....... ngày ..... tháng .....năm .....(nếu đã có) .......
(2)

.... 

...(ghi rõ tên thương nhân)... kính đề nghị Phòng ...........
(1)
........ xem xét cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá, với lý do cụ thể nhƣ 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 thƣơng 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, nhƣ sau: 

- Đƣợc phép mua sản phẩm thuốc lá của các thƣơng nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá có 

tên sau:  

.......................................................................
(3) 

 

- Để tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm ...............
(4)

 

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:...................
(4)

 

  b) Đề nghị bổ sung:  

 ..............................................................
(5) 

......(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 tƣ số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thƣơng quy 
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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 trƣớc pháp luật./. 

 

 Ngƣời đại diện theo pháp luật của thƣơng nhân 

 (họ và tên, ký tên, đóng dấu) 

 
Chú thích: 
(1)
: Ghi rõ tên Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, thị xã, thành phố nơi thƣơng 

nhân dự kiến xin phép để kinh doanh. 
(2)
: Ghi rõ từng lần sửa đổi, bổ sung, số giấy phép, ngày cấp (nếu có). 

(3)
: Ghi rõ tên,địa chỉ các thƣơng nhân phân phối sản phẩm thuốc lá. 

(4)
: Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại các địa điểm thƣơng nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá. 
(5)
: Ghi rõ các nội dung khác cần sửa đổi, bổ sung 
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3. Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Thƣơng nhân đã có Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá nhƣng 

Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy, 

thƣơng nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đến Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. 

* Đối với các loại giấy tờ nộp bản sao thì thương nhân có thể chọn lựa một 

trong các cách sau: 

Bản sao có chứng thực (đối với trƣờng hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bƣu 

chính, công văn hành chính). 

Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trƣờng hợp nộp hồ sơ 

trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện). 

- Bƣớc 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện: 

Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Thƣơng nhân, ghi giấy biên nhận hẹn ngày trả 

kết quả và và chuyển hồ sơ của thƣơng nhân đến Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh 

tế - Hạ tầng để thẩm định hồ sơ. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, thông báo bằng văn bản để thƣơng nhân 

bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 

- Bƣớc 3: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng: 

Thực hiện việc thẩm định hồ sơ theo thời hạn quy định cụ thể tại Nghị định 

số 67/2013/NĐ-CP, trên cơ sở hồ sơ nhận đƣợc và các quy định pháp luật hiện 

hành. Kết quả thẩm định nội dung hồ sơ của thƣơng nhân là cơ sở để Phòng Kinh 

tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng quyết định chấp thuận việc cấp Giấy phép bán lẻ 

sản phẩm thuốc lá. Trƣờng hợp từ chối cấp, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng có văn bản trả lời trong đó có nêu rõ lý do 

- Bƣớc 4: Thƣơng nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

cấp huyện. 

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ đƣợc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả cấp huyện hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị cấp lại; 

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã đƣợc cấp (nếu 

có). 

d) Số lƣợng hồ sơ:  01 bộ hồ sơ. 

đ) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc. 

e) Đối tƣợng thực hiện: Cá nhân. 

g) Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với UBND huyện) 

hoặc Phòng Kinh tế (UBND thành phố, thị xã). 

h) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. 
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k) Phí, lệ phí: 

- Tại thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh:  

+ Lệ phí cấp giấy: 200.000 đồng/giấy/lần cấp. 

- Tại các huyện:  

+ Lệ phí cấp giấy: 100.000 đồng/giấy/lần cấp. 

l) Tên mẫu đơn, tờ khai (nếu có): Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép bán lẻ 

sản phẩm thuốc lá (theo mẫu Phụ lục 56 kèm theo Thông tƣ số 21/2013/TT-BCT). 

m) Yêu cầu, điều kiện: Là thƣơng nhân đã đƣợc cấp Giấy phép bán lẻ sản 

phẩm thuốc lá. 

n) Căn cứ pháp lý: 

- Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 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 tƣ số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ trƣởng 

Bộ Công Thƣơng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Chinh 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 tƣ số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 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 hóa, 

dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thƣơng mại; lệ phí cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực 

thƣơng mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa. 

- Thông tƣ số 196/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Trƣởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều 

kiện hoạt động, lệ phí cấp giấy phép sản xuất rƣợu, thuốc lá; 

- Công văn số 739/BCT-CNN ngày 24/01/2014 của Bộ Công thƣơng về việc 

đính chính Thông tƣ số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ 

Trƣởng Bộ Công thƣơng. 

 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=21/2013/TT-BCT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Phụ lục 56 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 

của Bộ Công Thương)    

TÊN THƢƠNG NHÂN 

 

         Số:        /...
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                

              ............., 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 toàn bộ hoặc một phần,  

bị rách, nát hoặc bị cháy) 

 

Kính gửi: Phòng ...........
(1)

.............. 

 

1. Tên thƣơng 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 đƣợc Phòng ........
(1)
....... cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá số..........ngày..... 

tháng.....năm.....cho............ 

7. Đã đƣợc Phòng ........
(1)
.......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 ........
(1)
....... xem xét cấp lại Giấy phép 

bán lẻ sản phẩm thuốc lá, với lý do .... .........
(2)

........... 

......(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 tƣ số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thƣơng 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 trƣớc pháp luật./. 

 

 Ngƣời đại diện theo pháp luật của thƣơng nhân 

 (họ và tên, ký tên, đóng dấu) 

 
Chú thích: 
(1)
: Ghi rõ tên Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, thị xã, thành phố nơi thƣơng 

nhân xin cấp phép 
(2)
: Ghi rõ lý do xin cấp lại. 



30 

 

4. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rƣợu 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Thƣơng nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ 

sản phẩm rƣợu đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. 

* Đối với các loại giấy tờ nộp bản sao thì thương nhân có thể chọn lựa một 

trong các cách sau: 

Bản sao có chứng thực (đối với trƣờng hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bƣu 

chính, công văn hành chính). 

Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trƣờng hợp nộp hồ sơ 

trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện). 

- Bƣớc 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện: 

Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Thƣơng nhân, ghi giấy biên nhận hẹn ngày trả 

kết quả và và chuyển hồ sơ của thƣơng nhân đến Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh 

tế - Hạ tầng để thẩm định hồ sơ. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, thông báo bằng văn bản để thƣơng nhân 

bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 

- Bƣớc 3: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng: 

Thực hiện việc thẩm định hồ sơ theo thời hạn quy định cụ thể tại Nghị định số 

94/2012/NĐ-CP, trên cơ sở hồ sơ nhận đƣợc và các quy định pháp luật hiện hành. Kết 

quả thẩm định nội dung hồ sơ của thƣơng nhân là cơ sở để Phòng Kinh tế hoặc Phòng 

Kinh tế - Hạ tầng quyết định chấp thuận việc cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản 

phẩm rƣợu. Trƣờng hợp từ chối cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rƣợu, 

Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng có văn bản trả lời trong đó có nêu rõ lý 

do. 

- Bƣớc 4: Thƣơng nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp 

huyện. 

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ đƣợc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả cấp huyện hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rƣợu theo mẫu;  

- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tƣ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế. 

- Bản cam kết do thƣơng nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thƣơng nhân 

bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 

trƣờng theo quy định của pháp luật tại các cửa hàng kinh doanh và kho hàng của 

mình. 

- Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp 

bán buôn sản phẩm rƣợu (trong đó ghi rõ loại sản phẩm rƣợu dự kiến kinh doanh). 

- Bản sao Giấy chứng nhận công bố hợp quy hoặc Giấy chứng nhận tiêu 

chuẩn các loại sản phẩm rƣợu của thƣơng nhân dự kiến kinh doanh. 
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- Bản sao Phiếu thu đã nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ (01 bộ gửi Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả cấp huyện, thƣơng nhân lƣu 01 bộ); 

đ) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc. 

e) Đối tƣợng thực hiện: Cá nhân. 

g) Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với UBND huyện) 

hoặc Phòng Kinh tế (UBND thành phố, thị xã). 

h) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh. 

k) Phí, lệ phí: 

- Tại thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh:  

+ Phí thẩm định: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.  

+ Lệ phí cấp giấy: 200.000 đồng/giấy/lần cấp. 

- Tại các huyện:  

+ Phí thẩm định: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.  

+ Lệ phí cấp giấy: 100.000 đồng/giấy/lần cấp. 

l) Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản 

phẩm rƣợu (theo mẫu tại Phụ lục 31 kèm theo Thông tƣ số 60/2014/TT-BCT). 

m) Yêu cầu, điều kiện: 

- Thƣơng nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ đồ uống có cồn 

hoặc kinh doanh rƣợu; 

- 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 thƣơng nhân bán buôn sản phẩm rƣợu; 

có hợp đồng và văn bản giới thiệu của thƣơng nhân bán buôn sản phẩm rƣợu; 

- Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu 

theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù 

hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu bảo quản đƣợc chất 

lƣợng của sản phẩm rƣợu trong thời gian lƣu kho; 

- Có bản cam kết của thƣơng nhân về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu 

điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trƣờng theo quy định của pháp 

luật; 

- Phù hợp với quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rƣợu do Sở 

Công Thƣơng tỉnh công bố; 

- Phù hợp với quy định tại Điều 18 Nghị định số 94/2012/NĐ-CP. 

n) Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số  94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ 

về sản xuất, kinh doanh rƣợu. 
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- Thông tƣ số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công 

Thƣơng 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 rƣợu. 

- Thông tƣ số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 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 hóa, 

dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thƣơng mại; lệ phí cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực 

thƣơng mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa. 
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Phụ lục 31 

(Ban hành kèm theo TT số  60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương) 

 

TÊN THƢƠNG NHÂN 

 

Số:        /
 

CỘNG HÕA 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 RƢỢU 

Kính gửi: Phòng …........................
(1)

 

Tên thƣơng 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 rƣợu, 

cụ thể nhƣ sau: 

Đƣợc phép mua: 

Đƣợc phép mua các loại sản phẩm rƣợu: ......................................
(2)
.... của doanh nghiệp 

bán buôn sản phẩm rƣợu có tên sau:  

.......................................................................
(3) 

 

Đƣợc phép mua các loại sản phẩm rƣợu: ......................................
(2)
.... của doanh nghiệp 

bán buôn sản phẩm rƣợu có tên sau:  

.......................................................................
(3) 

 

2. Đƣợc phép bán: 

Đƣợc phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rƣợu tại các địa điểm:
 

......................................................................................................
(4) 

......(ghi rõ tên thƣơng 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 tƣ số 

60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thƣơng 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 trƣớc pháp luật./. 

 Ngƣời đại diện theo pháp luật của thƣơng nhân 

 (họ và tên, ký tên, đóng dấu) 
Chú thích: 
(1)
: Ghi rõ tên Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng nơi thƣơng nhân dự kiến xin phép để 

kinh doanh. 
(2)
: Ghi rõ từng loại sản phẩm rƣợu nhƣ: Vang, Whisky, Cognac,..; 

(3)
: Ghi rõ tên, địa chỉ của các doanh nghiệp  bán buôn sản phẩm rƣợu. 

(4)
: Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm  thƣơng nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm 

rƣợu. 
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5. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm 

rượu 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Trƣờng hợp có thay đổi nội dung của Giấy phép kinh doanh bán lẻ 

sản phẩm rƣợu, thƣơng nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán 

lẻ sản phẩm rƣợu nộp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. 

* Đối với các loại giấy tờ nộp bản sao thì thương nhân có thể chọn lựa một 

trong các cách sau: 

Bản sao có chứng thực (đối với trƣờng hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bƣu 

chính, công văn hành chính). 

Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trƣờng hợp nộp hồ sơ 

trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện). 

- Bƣớc 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện: 

Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của thƣơng nhân, ghi giấy biên nhận hẹn ngày trả kết 

quả và chuyển hồ sơ của thƣơng nhân đến Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng để thẩm định hồ sơ. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày 

làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, thông báo bằng văn bản để thƣơng nhân bổ 

sung, hoàn chỉnh hồ sơ.  

- Bƣớc 3: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng:  

Thực hiện việc thẩm định hồ sơ theo thời hạn quy định cụ thể tại Nghị định 

số 94/2012/NĐ-CP, trên cơ sở hồ sơ nhận đƣợc và các quy định pháp luật hiện 

hành. Kết quả thẩm định nội dung hồ sơ của thƣơng nhân là cơ sở để Phòng Kinh 

tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng quyết định chấp thuận việc cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rƣợu cho thƣơng nhân. Trƣờng hợp từ chối 

cấp, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng có văn bản trả lời trong đó có 

nêu rõ lý do. 

- Bƣớc 4: Thƣơng nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp 

huyện. 

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ đƣợc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả cấp huyện hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung; 

- Bản sao Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rƣợu đã đƣợc cấp; 

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ (01 bộ gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

cấp huyện, thƣơng nhân lƣu 01 bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc. 

e) Đối tƣợng thực hiện: Cá nhân. 
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g) Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với UBND huyện) 

hoặc Phòng Kinh tế (UBND thành phố, thị xã). 

h) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Giấy phép sửa đổi, bổ sung.  

k) Phí, lệ phí: Chƣa quy định thu. 

l) Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh 

doanh bán lẻ sản phẩm rƣợu (theo mẫu tại Phụ lục 33 kèm theo Thông tƣ số 

60/2014/TT-BCT). 

m) Yêu cầu, điều kiện: Là thƣơng nhân đã đƣợc cấp Giấy phép bán lẻ sản 

phẩm rƣợu; 

n) Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số  94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ 

về sản xuất, kinh doanh rƣợu. 

- Thông tƣ số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công 

Thƣơng 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 rƣợu. 

- Thông tƣ số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 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 hóa, 

dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thƣơng mại; lệ phí cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực 

thƣơng mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa. 

- Thông tƣ số 196/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Trƣởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều 

kiện hoạt động, lệ phí cấp giấy phép sản xuất rƣợu, thuốc lá. 
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Phụ lục 33 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 

 

TÊN THƢƠNG NHÂN 

 

Số:        /
 

CỘNG HÕA 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 RƢỢU 

Kính gửi: Phòng …........................
(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 đƣợc cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rƣợu số .......... ngày..... 

tháng.....năm.....do Phòng ....................
(1) 
cấp. 

Đã đƣợc cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rƣợu 

số..........ngày..... tháng.....năm.....do Phòng ………...........
(1) 
cấp (nếu có). 

Doanh nghiệp kính đề nghị Phòng ......................
(1)

 xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 

phép kinh doanh bán lẻ
 
sản phẩm rƣợu, với lý do cụ thể nhƣ 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 thƣơng 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 bán lẻ sản phẩm rƣợu, nhƣ sau: 

a) Đƣợc phép mua các loại sản phẩm rƣợu: ......................................
(2)
.... của 

......................................
(3)
.... sản phẩm rƣợu có tên sau:  

.......................................................................
(4) 

 

Đƣợc phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rƣợu tại tỉnh, thành phố ......................
(5) 

b) Đƣợc phép mua các loại sản phẩm rƣợu: ......................................
(2)
.... của 

......................................
(3)
.... sản phẩm rƣợu có tên sau:  

.......................................................................
(4) 

 

Đƣợc phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rƣợu tại tỉnh, thành phố ......................
(6) 
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3. Sửa đổi, bổ sung địa điểm tổ chức bán lẻ sản phẩm rƣợu tại các địa điểm:
 

 a) Đề nghị sửa đổi:  

 Thông tin cũ:................... 

 Thông tin mới:.... 

 b) Đề nghị bổ sung:  

 ..............................................................
(6) 

......(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 tƣ số 

60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thƣơng 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 trƣớc pháp luật./. 

 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

  (họ và tên, ký tên, đóng dấu) 

 

 
Chú thích: 
 (1)
: Ghi rõ tên Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, thị xã, thành phố nơi doanh 

nghiệp dự kiến xin phép để kinh doanh. 
 (2)
: Ghi rõ từng loại sản phẩm rƣợu nhƣ: Vang, Whisky, Cognac,..; 

(3)
: Ghi rõ của tổ chức, cá nhân sản xuất rƣợu hoặc doanh nghiệp  phân phối sản phẩm rƣợu khác 

hoặc doanh nghiệp  nhập khẩu sản phẩm rƣợu trực tiếp từ thƣơng nhân nƣớc ngoài hoặc của 

doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rƣợu 
(4)
: Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các ðịa ðiểm doanh nghiệp dự kiến xin phép ðể bán lẻ sản phẩm 

rƣợu. 
(5)
: Ghi rõ tên của từng tỉnh, thành phố 

(6)
: Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm doanh nghiệp dự kiến xin phép bổ sung ðể bán lẻ sản 

phẩm rƣợu. 
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6. Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rƣợu 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Thƣơng nhân đã có Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rƣợu 

nhƣng Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị 

cháy, thƣơng nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản 

phẩm rƣợu đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. 

* Đối với các loại giấy tờ nộp bản sao thì thương nhân có thể chọn lựa một 

trong các cách sau: 

Bản sao có chứng thực (đối với trƣờng hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bƣu 

chính, công văn hành chính). 

Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trƣờng hợp nộp hồ sơ 

trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện). 

- Bƣớc 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện: 

Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Thƣơng nhân, ghi giấy biên nhận hẹn ngày trả 

kết quả và và chuyển hồ sơ của thƣơng nhân đến Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh 

tế - Hạ tầng để thẩm định hồ sơ. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, trong thời hạn 03 

ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, thông báo bằng văn bản để thƣơng nhân 

bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.  

- Bƣớc 3: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng: 

Thực hiện việc thẩm định hồ sơ theo thời hạn quy định cụ thể tại Nghị định 

số 94/2012/NĐ-CP, trên cơ sở hồ sơ nhận đƣợc và các quy định pháp luật hiện 

hành. Kết quả thẩm định nội dung hồ sơ của thƣơng nhân là cơ sở để Phòng Kinh 

tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng quyết định chấp thuận việc cấp Giấy phép kinh 

doanh bán lẻ sản phẩm rƣợu. Trƣờng hợp từ chối cấp, Phòng Kinh tế hoặc Phòng 

Kinh tế - Hạ tầng có văn bản trả lời trong đó có nêu rõ lý do. 

- Bƣớc 4: Thƣơng nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp 

huyện. 

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ đƣợc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả cấp huyện hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rƣợu; 

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rƣợu đã đƣợc 

cấp (nếu có). 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

đ) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc. 

e) Đối tƣợng thực hiện: Cá nhân. 

g) Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với UBND huyện) 

hoặc Phòng Kinh tế (UBND thành phố, thị xã). 
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h) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh bán lẻ 

sản phẩm rƣợu 

k) Phí, lệ phí: 

- Tại thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh:  

+ Lệ phí cấp giấy: 200.000 đồng/giấy/lần cấp. 

- Tại các huyện:  

+ Lệ phí cấp giấy: 100.000 đồng/giấy/lần cấp. 

l) Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ 

sản phẩm rƣợu (theo mẫu tại Phụ lục 34 kèm theo Thông tƣ số 60/2014/TT-BCT). 

m) Yêu cầu, điều kiện: Là thƣơng nhân đã đƣợc cấp Giấy phép bán lẻ sản 

phẩm rƣợu. 

n) Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số  94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ 

về sản xuất, kinh doanh rƣợu. 

- Thông tƣ số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công 

Thƣơng 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 rƣợu. 

- Thông tƣ số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 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 hóa, 

dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thƣơng mại; lệ phí cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực 

thƣơng mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa. 

- Thông tƣ số 196/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Trƣởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều 

kiện hoạt động, lệ phí cấp giấy phép sản xuất rƣợu, thuốc lá. 
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Phụ lục 34 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 

 

TÊN THƢƠNG NHÂN 

 

Số:        /
 

CỘNG HÕA 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 RƢỢU 

(trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần,  

bị rách, nát hoặc bị cháy) 

Kính gửi: Phòng ….......................
(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 đƣợc cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rƣợu số..........ngày..... 

tháng.....năm.....do Phòng …………............
(1) 
cấp. 

Đã đƣợc cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rƣợu 

số..........ngày..... tháng.....năm.....do Phòng …………...........
(1) 
cấp (nếu có). 

Doanh nghiệp kính đề nghị Phòng ......................
(1)

 xem xét cấp lại Giấy phép kinh doanh 

bán lẻ sản phẩm rƣợu, với lý do .......................................
(2)

..................  

......(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 tƣ số 

60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thƣơng 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 trƣớc pháp luật./. 

 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

 (họ và tên, ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

Chú thích: 
(1)
: Ghi rõ tên Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, thị xã, thành phố nơi doanh 

nghiệp dự kiến xin phép để kinh doanh.
 

(2)
: Ghi rõ lý do xin cấp lại. 
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7. Thủ tục thẩm định, xác nhận địa điểm đầu tƣ xây dựng mới cửa hàng 

xăng dầu phù hợp quy hoạch 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Trƣớc khi chuẩn bị đầu tƣ xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, Chủ 

đầu tƣ nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bƣu chính Hồ sơ đề nghị xác nhận địa điểm 

đầu tƣ xây dựng mới cửa hàng xăng dầu phù hợp quy hoạch đến Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả cấp huyện. 

* Đối với các loại giấy tờ nộp bản sao thì thương nhân có thể chọn lựa một 

trong các cách sau: 

Bản sao có chứng thực (đối với trƣờng hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bƣu 

chính, công văn hành chính). 

Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trƣờng hợp nộp hồ sơ 

trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện). 

- Bƣớc 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện: 

Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Thƣơng nhân, ghi giấy biên nhận hẹn ngày trả kết 

quả và và chuyển hồ sơ của thƣơng nhân đến Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng để thẩm định hồ sơ. Trƣờng hợp Hồ sơ chƣa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 

ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc Hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

cấp huyện có trách nhiệm gửi văn bản thông báo cho Chủ đầu tƣ đề nghị bổ sung hồ 

sơ.  

- Bƣớc 3: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng: 

+ Trong thời hạn mƣời (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc Hồ sơ hợp 

lệ của chủ đầu tƣ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp 

các Phòng, ban chuyên môn và địa phƣơng liên quan thẩm định Hồ sơ, khảo sát 

thực tế để xem xét sự phù hợp của địa điểm dự kiến đầu tƣ xây dựng mới cửa hàng 

xăng dầu so với quy hoạch đƣợc duyệt, lập Biên bản thẩm định; 

+ Trong thời hạn mƣời lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc Hồ sơ 

hợp lệ của chủ đầu tƣ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng có Tờ trình, 

kèm Biên bản thẩm định, trình UBND cấp huyện có văn bản xác nhận về sự phù 

hợp quy hoạch của địa điểm đầu tƣ xây dựng, phát triển mới cửa hàng kinh doanh 

xăng dầu. 

- Bƣớc 4: UBND cấp huyện: 

Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận đƣợc Tờ trình của 

Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng về việc xác nhận địa điểm đầu tƣ xây 

dựng mới cửa hàng xăng dầu phù hợp quy hoạch đƣợc duyệt, UBND cấp huyện có 

văn bản xác nhận địa điểm đầu tƣ xây dựng mới cửa hàng xăng dầu phù hợp quy 

hoạch đƣợc duyệt. Trƣờng hợp địa điểm đầu tƣ xây dựng mới cửa hàng xăng dầu 

không phù hợp quy hoạch đƣợc duyệt, UBND cấp huyện cũng có văn bản trả lời, 

nêu rõ lý do 

- Bƣớc 5: Thƣơng nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

cấp huyện. 
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b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ đƣợc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả cấp huyện hoặc gửi qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị xác nhận địa điểm đầu tƣ xây dựng mới cửa hàng xăng dầu 

phù hợp quy hoạch đƣợc duyệt (Phụ lục 01); 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng minh 

nhân dân của chủ đầu tƣ; 

- Bản sao Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất hoặc Hợp đồng thuê đất của 

chủ đầu tƣ; 

- Bản vẽ tổng mặt bằng mô tả vị trí chuẩn bị đầu tƣ xây dựng mới cửa hàng 

xăng dầu có thể hiện diện tích đất, chiều dài tiếp giáp mặt đƣờng, khoảng cách đến 

cửa hàng xăng dầu liền kề, khoảng cách đến các giao lộ, cầu, công trình công 

cộng,... (có ghi rõ kích thƣớc để minh họa) 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ; 

đ) Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc. 

e) Đối tƣợng thực hiện: Tổ chức, cá nhân. 

g) Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với UBND huyện) 

hoặc Phòng Kinh tế (UBND thành phố, thị xã) chủ trì, phối hợp các Phòng, ban 

chuyên môn và địa phƣơng liên quan. 

h) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận địa điểm đầu 

tƣ.  

k) Phí, lệ phí: Chƣa quy định thu 

l) Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị xác nhận địa điểm đầu tƣ xây dựng, 

phát triển mới cửa hàng xăng dầu phù hợp quy hoạch (theo mẫu tại Phụ lục 01 kèm 

theo Quyết định 20/2016/QĐ-UBND). 

m) Yêu cầu, điều kiện: 

- Doanh nghiệp đƣợc thành lập theo quy định pháp luật hoặc Giấy chứng 

minh nhân dân của chủ đầu tƣ; 

- Có địa điểm đầu tƣ xây dựng mới cửa hàng xăng dầu cố định, địa chỉ rõ 

ràng, thiết kế xây dựng cửa hàng xăng dầu đảm bảo đúng Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu (QCVN 01:2013/BCT), đảm bảo 

các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trƣờng, an toàn giao 

thông và thực hiện các vấn đề liên quan khác theo đúng quy định hiện hành; 

 

n) Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về 

kinh doanh xăng dầu. 

- Thông tƣ số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính 

về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh 
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doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, 

dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thƣơng mại; lệ phí cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực 

thƣơng mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa. 

- Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 22/02/2012 của UBND tỉnh An Giang 

về phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lƣới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu 

tỉnh An Giang đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2025. 

- Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh An 

Giang ban hành Quy định về thủ tục xác nhận phù hợp; đề nghị bổ sung, điều 

chỉnh quy hoạch đối với địa điểm đầu tƣ xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, cửa 

hàng kinh doanh LPG tỉnh An Giang. 
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PHỤ LỤC 01 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƢ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN 

MỚI CỬA HÀNG XĂNG DẦU PHÙ HỢP QUY HOẠCH  

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 20/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016  

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

TÊN CHỦ ĐẦU TƢ 

……………(3)……………… 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: ........................ ....(1)....., ngày....... tháng ..... năm ........ 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

V/v xác nhận địa điểm đầu tƣ xây dựng, phát triển mới  

cửa hàng xăng dầu phù hợp quy hoạch 

Kính gửi: ……....(2)………... 

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh 

doanh xăng dầu; Quyết định 272/QĐ-UBND ngày 22/02/2012 của UBND tỉnh An Giang 

về phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lƣới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu tỉnh An 

Giang đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2025. 

1. Chủ đầu tƣ: ………………………(3)…………………………………….……………. 

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………..….………….. 

Điện thoại: ……………………………………… Fax: ………………………………... 

2. Địa điểm dự kiến đầu tƣ xây dựng mới cửa hàng xăng dầu: …………………………… 

…………………………………………………………………………………………...... 

3. Tổng diện tích đất : …………………… Chiều dài tiếp giáp mặt đƣờng :…………….. 

4. Quy mô, sức chứa, dung tích dự kiến cửa hàng xăng dầu: ..…………………………… 

5. Nguồn vốn đầu tƣ: ……………………………………………………………………… 

6. Khoảng cách đến: ……………………………(4)……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

7. Các thông tin khác liên quan (nếu có). 

………(3)………. trình ………(2)………. xem xét, xác nhận địa điểm đầu tƣ xây dựng, 

phát triển mới cửa hàng xăng dầu phù hợp Quy hoạch phát triển mạng lƣới cửa hàng 

xăng dầu, kho xăng dầu tỉnh An Giang đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2025 theo 

Quyết định 272/QĐ-UBND ngày 22/02/2012 của UBND tỉnh An Giang./. 

 
 Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Phòng Kinh tế/Kinh tế-Hạ tầng ….; 

- Lƣu: ............ 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƢ 

(Ký tên, họ tên và đóng dấu) 
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XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƢỜNG/THỊ TRẤN (5) 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Ghi chú: 

(1) Địa phƣơng nơi đóng trụ sở chính của chủ đầu tƣ. 

(2) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.  

(3) Tên chủ đầu tƣ. 

(4) cửa hàng xăng dầu liền kề, công trình công cộng, cầu cống, các giao lộ ngã ba, ngã tƣ ..v.v…. 

(5) Nơi dự kiến đầu tƣ xây dựng, phát triển mới cửa hàng xăng dầu. 
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II. LĨNH VỰC KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG 

1. Thủ tục thẩm định, xác nhận địa điểm đầu tƣ xây dựng, phát triển 

mới cửa hàng kinh doanh LPG chai phù hợp quy hoạch 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Trƣớc khi chuẩn bị đầu tƣ xây dựng mới cửa hàng kinh doanh 

LPG chai, chủ đầu tƣ nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bƣu chính Hồ sơ đề nghị xác 

nhận địa điểm đầu tƣ xây dựng mới cửa hàng xăng dầu phù hợp quy hoạch đến Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. 

* Đối với các loại giấy tờ nộp bản sao thì thương nhân có thể chọn lựa một 

trong các cách sau: 

Bản sao có chứng thực (đối với trƣờng hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bƣu 

chính, công văn hành chính). 

Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trƣờng hợp nộp hồ sơ 

trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện). 

- Bƣớc 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện: 

Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Thƣơng nhân, ghi giấy biên nhận hẹn ngày trả kết 

quả và và chuyển hồ sơ của thƣơng nhân đến Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng để thẩm định hồ sơ. Trƣờng hợp Hồ sơ chƣa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 

ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc Hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

cấp huyện có trách nhiệm gửi văn bản thông báo cho Chủ đầu tƣ đề nghị bổ sung hồ 

sơ.  

- Bƣớc 3: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng: 

+ Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc Hồ sơ hợp lệ 

của Chủ đầu tƣ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp các 

Phòng, ban chuyên môn và địa phƣơng liên quan thẩm định Hồ sơ, khảo sát thực tế 

để xem xét sự phù hợp của địa điểm dự kiến đầu tƣ xây dựng, phát triển mới cửa 

hàng kinh doanh LPG chai so với quy hoạch đƣợc duyệt, lập Biên bản thẩm định; 

+ Trong thời hạn mƣời (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc Hồ sơ hợp 

lệ của Chủ đầu tƣ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng có Tờ trình, kèm 

Biên bản thẩm định, trình UBND cấp huyện có văn bản xác nhận về sự phù hợp 

quy hoạch của địa điểm đầu tƣ xây dựng, phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG. 

- Bƣớc 4: Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận đƣợc Tờ 

trình của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng về việc xác nhận địa điểm 

đầu tƣ xây dựng, phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai phù hợp quy hoạch 

đƣợc duyệt, UBND cấp huyện có văn bản xác nhận địa điểm đầu tƣ xây dựng, phát 

triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai phù hợp quy hoạch đƣợc duyệt. Trƣờng 

hợp địa điểm đầu tƣ xây dựng, phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai 

không phù hợp quy hoạch đƣợc duyệt, UBND cấp huyện cũng có văn bản trả lời, 

nêu rõ lý do 

- Bƣớc 5: Thƣơng nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp 

huyện. 
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b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ đƣợc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả cấp huyện hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị xác nhận địa điểm đầu tƣ xây dựng, phát triển mới cửa hàng 

kinh doanh LPG chai phù hợp quy hoạch đƣợc duyệt (Phụ lục 02); 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng minh nhân 

dân của chủ đầu tƣ; 

- Bản sao Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất hoặc Hợp đồng thuê đất của 

chủ đầu tƣ; 

- Bản vẽ tổng mặt bằng mô tả vị trí chuẩn bị đầu tƣ phát triển mới cửa hàng 

kinh doanh LPG chai có thể hiện diện tích đất, vị trí kho chứa LPG chai, khoảng 

cách đến các công trình công cộng,...(có chú thích ghi rõ kích thƣớc để minh họa) 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ; 

đ) Thời hạn giải quyết: 17 ngày làm việc. 

e) Đối tƣợng thực hiện: Tổ chức, cá nhân. 

g) Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với UBND huyện) 

hoặc Phòng Kinh tế (UBND thành phố, thị xã) chủ trì, phối hợp các Phòng, ban 

chuyên môn và địa phƣơng liên quan. 

h) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính:  

Văn bản xác nhận địa điểm đầu tƣ.  

k) Phí, lệ phí: Chƣa quy định thu 

l) Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị xác nhận địa điểm đầu tƣ xây dựng, 

phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai phù hợp quy hoạch (theo mẫu tại 

Phụ lục 02 kèm theo Quyết định 20/2016/QĐ-UBND). 

m) Yêu cầu, điều kiện: 

- Doanh nghiệp đƣợc thành lập theo quy định pháp luật hoặc Giấy chứng 

minh nhân dân của chủ đầu tƣ; 

- Có địa điểm đầu tƣ xây dựng, phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG 

chai cố định, địa chỉ rõ ràng, thiết kế xây dựng cửa hàng kinh doanh LPG chai đảm 

bảo đúng Tiêu chuẩn Việt Nam về cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng – yêu cầu chung 

về an toàn (TCVN 6223-2011), đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và 

chữa cháy, bảo vệ môi trƣờng, an toàn giao thông và thực hiện các vấn đề liên 

quan khác theo đúng quy định hiện hành; 

n) Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 

- Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 06/06/2012 của UBND tỉnh An Giang 

về phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lƣới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tỉnh 

An Giang đến năm 2020, định hƣớng 2025. 
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- Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh An 

Giang ban hành Quy định về thủ tục xác nhận phù hợp; đề nghị bổ sung, điều 

chỉnh quy hoạch đối với địa điểm đầu tƣ xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, cửa 

hàng kinh doanh LPG tỉnh An Giang. 
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PHỤ LỤC 02 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƢ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN 

MỚI CỬA HÀNG KINH DOANH LPG CHAI PHÙ HỢP QUY HOẠCH  

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 20/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016  

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

TÊN CHỦ ĐẦU TƢ 

……………(3)……………… 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: ........................ ....(1)....., ngày....... tháng ..... năm ........ 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

V/v xác nhận địa điểm đầu tƣ xây dựng, phát triển mới  

cửa hàng kinh doanh LPG chai phù hợp quy hoạch 

Kính gửi: ……....(2)………... 

Căn cứ Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 

Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 của UBND tỉnh An Giang về phê duyệt 

Quy hoạch phát triển mạng lƣới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tỉnh An Giang đến năm 

2020, định hƣớng đến năm 2025. 

1. Chủ đầu tƣ: ………………………(3)…………………………………….……………. 

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………..….………….. 

Điện thoại: ……………………………………… Fax: ………………………………... 

2. Địa điểm dự kiến đầu tƣ xây dựng mới cửa hàng kinh doanh LPG chai: ……………… 

…………………………………………………………………………………………...... 

3. Tổng diện tích đất : ……………………  

4. Nguồn vốn đầu tƣ: ……………………………………………………………………… 

5. Khoảng cách đến các công trình công cộng (nếu có): ………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

6. Các thông tin khác liên quan (nếu có). 

………(3)………. trình ………(2)………. xem xét, xác nhận địa điểm đầu tƣ xây dựng, 

phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai phù hợp Quy hoạch phát triển mạng lƣới 

kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tỉnh An Giang đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2025 

theo Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 của UBND tỉnh An Giang./. 

 
 Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Phòng Kinh tế/Kinh tế-Hạ tầng ….; 

- Lƣu: ............ 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƢ 

(Ký tên, họ tên và đóng dấu) 

 

 
 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƢỜNG/THỊ TRẤN (4) 
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…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Ghi chú: 

(1) Địa phƣơng nơi đóng trụ sở chính của chủ đầu tƣ. 

(2) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.  

(3) Tên chủ đầu tƣ. 

(4) Nơi dự kiến đầu tƣ xây dựng, phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai. 
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III. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 

1. Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân sản xuất rƣợu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rƣợu thủ công nhằm mục 

đích kinh doanh cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả Kết quả cấp huyện. 

- Bƣớc 2:  Bộ phận Tiếp nhận và Trả Kết quả cấp huyện kiểm tra hồ sơ và 

giao Phiếu Tiếp nhận và Trả Kết quả cho tổ chức, cá nhân, đồng thời chuyển hồ sơ 

cho Phòng Kinh tế  đối với thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và thị xã 

Tân Châu hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng đối với các huyện (gọi tắt là Phòng Kinh 

tế - Hạ tầng cấp huyện). Trƣờng hợp chƣa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm 

việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện có văn bản yêu 

cầu bổ sung; 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện xem xét và cấp Giấy phép sản xuất rƣợu thủ 

công nhằm mục đích kinh doanh. Trƣờng hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản 

và nêu rõ lý do; 

- Bƣớc 4: Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện chuyển kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả Kết quả cấp huyện để trả kết quả cho 

tổ chức, cá nhân. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc 

qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ, số lƣợng hồ sơ: 

Tổ chức, cá nhân sản xuất rƣợu thủ công nhằm mục đích kinh doanh lập 02  

bộ Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rƣợu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh, 01 bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép, 01 bộ lƣu tại trụ sở tổ chức, cá 

nhân xin cấp giấy phép. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rƣợu thủ công nhằm 

mục đích kinh doanh gồm:  

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rƣợu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh; 

+ 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 Giấy tiếp nhận công bố hợp quy, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm; 

+ Bản liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rƣợu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa 

sản phẩm rƣợu mà tổ chức, cá nhân dự kiến sản xuất.  

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức, cá nhân có đăng ký 

kinh doanh ngành, nghề sản xuất rƣợu thủ công. 
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e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế  (đối với thành phố 

Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu) hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

đối với các huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sản xuất rƣợu thủ 

công nhằm mục đích kinh doanh hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do. 

h) Lệ phí (nếu có):  

- Phí thẩm định điều kiện hoạt động để cấp mới Giấy phép sản xuất rƣợu thủ 

công nhằm mục đích kinh doanh: 1.100.000 đồng/cơ sở/lần. 

- Lệ phí cấp mới Giấy phép sản xuất rƣợu thủ công mục đích kinh doanh: 

200.000 đồng/giấy/lần. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rƣợu 

thủ công nhằm mục đích kinh doanh (theo mẫu tại Phụ lục 10 kèm theo Thông tƣ 

số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014) 

k)  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

+ Có đăng ký kinh doanh ngành, nghề sản xuất rƣợu thủ công; 

+  Đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trƣờng, chất lƣợng, an toàn thực 

phẩm, nhãn hàng hoá sản phẩm rƣợu theo quy định của pháp luật hiện hành. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ 

về sản xuất, kinh doanh rƣợu;  

- Thông tƣ số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công 

Thƣơng 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 rƣợu. 

- Thông tƣ số 196/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Trƣởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều 

kiện hoạt động, lệ phí cấp giấy phép sản xuất rƣợu, thuốc lá. 



53 

 

Phụ lục 10 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

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 RƢỢU 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...............do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm...................... 

Đề nghị Phòng ………
(1)

 xem xét cấp Giấy phép sản xuất rƣợu thủ công các 

loại:………………… …………………
(3)

 

Quy mô sản xuất sản phẩm rƣợu…..............................................................
(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 tƣ số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

Công Thƣơng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP. Nếu sai xin chịu 

hoàn toàn trách nhiệm trƣớc pháp luật./. 

Ngƣời đại diện theo pháp luật của Đơn vị, chủ thể sản xuất 

(ký tên, đóng dấu) 

 

Chú thích: 
(1)
: Tên cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền cấp phép (Phòng Kinh tế hạ tầng hoặc Phòng Công 

Thƣơng).  
(2)
: Tên tổ chức, cá nhân xin giấy phép. 

(3)
: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rƣợu nhƣ: rƣợu vang, rƣợu vodka, rƣợu trái cây... 

(4)
: Ghi sản lƣợng rƣợu dự kiến sản xuất/năm (lít/năm). Đối với làng nghề, ghi sản lƣợng rƣợu dự 

kiến sản xuất/năm của làng nghề (lít/năm). 
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2. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rƣợu thủ công nhằm 

mục đích kinh doanh 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân sản xuất rƣợu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rƣợu thủ 

công nhằm mục đích kinh doanh cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả Kết quả cấp 

huyện. 

- Bƣớc 2:  Bộ phận Tiếp nhận và Trả Kết quả cấp huyện kiểm tra hồ sơ và 

giao Phiếu Tiếp nhận và Trả Kết quả cho tổ chức, cá nhân, đồng thời chuyển hồ sơ 

cho Phòng Kinh tế - Hạ Tầng cấp huyện. Trƣờng hợp chƣa đủ hồ sơ hợp lệ, trong 

vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp 

huyện có văn bản yêu cầu bổ sung. 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản 

xuất rƣợu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Trƣờng hợp từ chối cấp phải trả lời 

bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bƣớc 4: Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện chuyển kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả Kết quả cấp huyện để trả kết quả cho 

tổ chức, cá nhân. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc 

qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: Tổ chức, cá nhân sản xuất rƣợu thủ công 

nhằm mục đích kinh doanh lập 02 bộ Hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 

phép sản xuất rƣợu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, 01 bộ gửi cơ quan có 

thẩm quyền cấp phép, 01 bộ lƣu tại trụ sở tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép. Hồ 

sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rƣợu thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh gồm: 

+  Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung; 

+  Bản sao Giấy phép sản xuất rƣợu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 

+  Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức, cá nhân đã đƣợc cấp 

Giấy phép sản xuất rƣợu thủ công nhằm mục đích kinh doanh có nhu cầu sửa đổi, 

bổ sung nội dung trong Giấy phép đã đƣợc cấp. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế  (đối với thành 

phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu) hoặc Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng (đối với các huyện). 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sản xuất rƣợu thủ công 

nhằm mục đích kinh doanh (Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ…) hoặc văn bản từ chối 

có nêu rõ lý do. 

h) Lệ phí (nếu có):  
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- Phí thẩm định điều kiện hoạt động để cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép sản 

xuất rƣợu thủ công nhằm mục đích kinh doanh: 1.100.000 đồng/cơ sở/lần. 

- Lệ phí cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép sản xuất rƣợu thủ công mục đích kinh 

doanh: 200.000 đồng/giấy/lần. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép 

sản xuất rƣợu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (theo mẫu tại Phụ lục 11 kèm 

theo Thông tƣ số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

+ Có đăng ký kinh doanh ngành, nghề sản xuất rƣợu thủ công; 

+  Đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trƣờng, chất lƣợng, an toàn thực 

phẩm, nhãn hàng hoá sản phẩm rƣợu theo quy định của pháp luật hiện hành. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về 

sản xuất, kinh doanh rƣợu;  

- Thông tƣ số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công 

Thƣơng 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 rƣợu. 

- Thông tƣ số 196/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Trƣởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều 

kiện hoạt động, lệ phí cấp giấy phép sản xuất rƣợu, thuốc lá. 
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Phụ lục 11 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

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 RƢỢU 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........... 

do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm...................... 

Đã đƣợc cấp lại (hoặc sửa đổi, bổ sung) Giấy phép sản xuất rƣợu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......
(1) 
cấp (nếu có). 

Đơn vị sản xuất đề nghị ......................
(1)

 xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rƣợu 

thủ công nhằm mục đích kinh doanh, với lý do cụ thể nhƣ sau .....
(5) 

 

Thông tin cũ:................... 

Thông tin mới:............. 

Đề nghị Phòng ………
(1)

 xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rƣợu 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 tƣ số 60/2014/TT-BCT 

ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thƣơng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

94/2012/NĐ-CP. Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trƣớc pháp luật./. 

Ngƣời đại diện theo pháp luật của Đơn vị, chủ thể sản xuất 

(Ký tên, đóng dấu) 

Chú thích: 
(1)
:Tên cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền cấp phép Phòng Kinh tế hạ tầng hoặc Phòng Công 

Thƣơng.  
(2)
: Tên tổ chức, cá nhân xin giấy phép. 

(3)
: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rƣợu nhƣ: rƣợu vang, rƣợu vodka, rƣợu trái cây...

 

 (4)
: Ghi sản lƣợng rƣợu dự kiến sản xuất/năm (lít/năm). Đối với làng nghề, ghi sản lƣợng 

rƣợu dự kiến sản xuất/năm của làng nghề (lít/năm). 
(5)
: Lý do phải cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép. 
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3. Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân sản xuất rƣợu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rƣợu thủ công nhằm 

mục đích kinh doanh cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả Kết quả cấp huyện. 

- Bƣớc 2:  Bộ phận Tiếp nhận và Trả Kết quả cấp huyện kiểm tra hồ sơ và 

giao Phiếu Tiếp nhận và Trả Kết quả cho tổ chức, cá nhân, đồng thời chuyển hồ sơ 

cho Phòng Kinh tế - Hạ Tầng cấp huyện. Trƣờng hợp chƣa đủ hồ sơ hợp lệ, trong 

vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp 

huyện có văn bản yêu cầu bổ sung. 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện xem xét và cấp lại Giấy phép sản xuất rƣợu thủ 

công nhằm mục đích kinh doanh. Trƣờng hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản 

và nêu rõ lý do. 

- Bƣớc 4: Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện chuyển kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả Kết quả cấp huyện để trả kết quả cho 

tổ chức, cá nhân. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc 

qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Trường hợp cấp lại Giấy phép do hết thời hạn hiệu lực: Hồ sơ, thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục cấp lại đối với quy định tại khoản này áp dụng nhƣ quy 

định đối với trƣờng hợp cấp mới. 

* Trường hợp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy: Tổ 

chức, cá nhân sản xuất rƣợu thủ công nhằm mục đích kinh doanh lập 02  bộ Hồ sơ 

đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rƣợu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, 01 

bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép, 01 bộ lƣu tại trụ sở tổ chức, cá nhân xin 

cấp giấy phép. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rƣợu thủ công nhằm mục 

đích kinh doanh gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp lại. 

+ Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép sản xuất rƣợu thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh. 

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đã đƣợc cấp 

Giấy phép sản xuất rƣợu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, hết thời hạn hiệu 

lực; Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế  (đối với thành phố 

Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu) hoặc Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng (đối với các huyện). 
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g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sản xuất rƣợu thủ 

công nhằm mục đích kinh doanh (Cấp lại lần thứ…) hoặc văn bản từ chối có nêu 

rõ lý do. 

h) Lệ phí (nếu có):  

- Phí thẩm định điều kiện hoạt động để cấp lại do hết hạn Giấy phép sản xuất 

rƣợu thủ công nhằm mục đích kinh doanh: 1.100.000 đồng/cơ sở/lần. 

- Lệ phí cấp lại Giấy phép sản xuất rƣợu thủ công mục đích kinh doanh: 

200.000 đồng/giấy/lần. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị Cấp lại Giấy phép sản xuất 

rƣợu thủ  công nhằm mục đích kinh doanh (theo mẫu tại Phụ lục 12 kèm theo 

Thông tƣ số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

+ Có đăng ký kinh doanh ngành, nghề sản xuất rƣợu thủ công; 

+  Đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trƣờng, chất lƣợng, an toàn thực 

phẩm, nhãn hàng hoá sản phẩm rƣợu theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Đối với trƣờng hợp Giấy phép hết hạn: Trƣớc thời hạn hết hiệu lực của giấy 

phép 30 ngày, tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trong 

trƣờng hợp tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục cấp lại nhƣ đối với trƣờng hợp cấp mới. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ 

về sản xuất, kinh doanh rƣợu;  

- Thông tƣ số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công 

Thƣơng 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 rƣợu. 

- Thông tƣ số 196/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Trƣởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều 

kiện hoạt động, lệ phí cấp giấy phép sản xuất rƣợu, thuốc lá. 
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4. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu cấp huyện 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Các cơ sở công nghiệp nông thôn nộp hồ sơ đề nghị đăng ký tham 

gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện cho Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả Kết quả cấp huyện. 

- Bƣớc 2:  Bộ phận Tiếp nhận và Trả Kết quả cấp huyện kiểm tra hồ sơ và 

giao Phiếu Tiếp nhận và Trả Kết quả cho cơ sở công nghiệp nông thôn, đồng thời 

chuyển hồ sơ cho Phòng Kinh tế - Hạ Tầng cấp huyện. 

- Bƣớc 3: Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện có trách nhiệm xem xét, chấm 

điểm bình chọn các sản phẩm đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, tham mƣu Ủy 

ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận. 

- Bƣớc 4: Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện chuyển Giấy chứng nhận cho 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả Kết quả cấp huyện để trả kết quả cho ngƣời dân. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại cơ quan cấp Giấy chứng nhận. 

c) Thành phần hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện bao gồm: 

- Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu (Mẫu số 01); 

- Phiếu thuyết minh về sản phẩm đăng ký bình chọn (Mẫu số 02) ; 

- 03 ảnh của sản phẩm, kích thƣớc (9x12)cm;  

- Các chứng nhận, chứng chỉ khác (nếu có) theo quy định tại Thông tƣ số 

26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014. 

d) Số lƣợng bộ hồ sơ: 01 bộ  

đ) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thực hiện thủ 

tục hành chính nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ sở công nghiệp nông thôn. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế  (đối với thành 

phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu) hoặc Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng (đối với các huyện). 

h) Phí, Lệ phí: không có 

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quy định tại Phụ lục số 01, 02 ban hành 

kèm theo Thông tƣ số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đáp ứng các quy định 

tại Điều 4 và Điều 7 của Thông tƣ số 26/2014/TT-BCT, cụ thể:  

- Sản phẩm tham gia bình chọn là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm (sau 

đây gọi chung là sản phẩm); 
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- Sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp do chính cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất và đăng ký tham gia bình 

chọn; 

- Sản phẩm tham gia bình chọn không phải là sản phẩm sao chép; việc sản 

xuất sản phẩm không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công 

nghiệp và các quy định khác liên quan tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lƣợng, vệ 

sinh an toàn lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trƣờng; 

- Sản phẩm tham gia bình chọn phải có khả năng sản xuất hàng loạt, với số 

lƣợng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng đƣợc nhu cầu thị trƣờng; 

- Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đƣợc đánh giá 

thông qua các tiêu chí cơ bản sau: 

+ Tiêu chí về đáp ứng thị trƣờng và khả năng phát triển sản xuất;  

+ Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trƣờng;  

+ Tiêu chí về tính văn hóa và thẩm mỹ;  

+ Tiêu chí khác.  

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về 

khuyến công; 

- Thông tƣ số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công 

Thƣơng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 

21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công; 

- Thông tƣ số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Bộ 

Tài chính và Bộ Công Thƣơng hƣớng dẫn về trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí 

khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phƣơng; 

- Thông tƣ số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công 

Thƣơng quy định về bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các 

quy định cụ thể khác theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có). 
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Mẫu số 01 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26 /2014/TT-BCT ngày 28   tháng  8  năm 2014 của Bộ 

Công Thương) 

 
(Tên Cơ sở CNNT) 
…………………. 

_________________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________________ 

      …………, ngày…… tháng…… năm … 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA BÌNH CHỌN  

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU 
 

Kính gửi:…………………. …………………………. 

            

Tên cơ sở công nghiệp nông thôn:…………………………………………………..  

Địa chỉ:………………………………………………………………………………  

Điện thoại:………….....…; Fax:……………………Email:………….........………. 

Ngƣời đại diện:………..…........;  Chức vụ: .....………………….....………….…… 

Giấy đăng ký kinh doanh số: …………………Ngày cấp;....………………………..   

Ngành nghề kinh doanh (tóm tắt ngành nghề chính có liên quan): ………………..….. 

Địa điểm sản xuất: ……………………………………………………..…………… 

Vốn đăng ký kinh doanh (nếu có):………………………………………...…………. 

Tổng tài sản theo bảng cân đổi kế toán thời gian gần nhất (đối với doanh nghiệp):..........  

Tổng số lao động bình quân/năm: …………………………………………….......... 

Tình hình chấp hành các chủ trƣơng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc:............... 

Sau khi tìm hiểu về Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, 

chúng tôi tự nguyện đăng ký sản phẩm tham gia bình chọn như sau: 

Tên sản phẩm tham gia bình chọn: …………………………….……………………. 

Mô tả tóm tắt về  sản phẩm: …………………………………………………………. 

 Chúng tôi cam kết là chủ sở hữu hợp pháp của sản phẩm nêu trên; sản phẩm tham 

gia bình chọn không vi phạm bản quyền về sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp; thực hiện 

đầy đủ quy định của Hội đồng bình chọn; chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính chính 

xác, trung thực đối với các thông tin đƣợc cung cấp trong hồ hơ đăng ký tham gia bình 

chọn./. 

 

                                                                                  Đại diện  

                                                                Cơ sở công nghiệp nông thôn 
                                                                                        (ký tên và đóng dấu)  
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Mẫu số 01 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26 /2014/TT-BCT ngày 28   tháng  8  năm 2014 của Bộ 

Công Thương) 

 
(Tên Cơ sở CNNT) 
…………………. 

_________________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________________ 

      …………, ngày…… tháng…… năm …... 

 
THUYẾT MINH SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ  

BÌNH CHỌN SẢN PHẨM  CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU 

 

Tên sản phẩm: ……………………………………………………….......................... 

Tên cơ sở công nghiệp nông thôn:............................................................................... 

Đại diện cơ sở công nghiệp nông thôn:.......................................; Chức vụ:................ 

Địa chỉ:.......................................................................................................................... 

Điện thoại:.............................................................; Email:........................................... 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Kích cỡ (dài, rộng, cao): …………………………………………………………… 

Trọng lƣợng sản phẩm (kg): ………………………………………………………… 

Ký hiệu sản phẩm (nếu có): ………………………………………………...……… 

Tính năng, công dụng chính của sản phẩm: …………....................................……. 

II. NỘI DUNG CHÍNH 

Tùy vào từng loại sản phẩm, thực tế sản xuất kinh doanh của cơ sở công nghiệp nông 

thôn, nêu tóm tắt một số nội dung sau:………………………………………… 

1. Quy mô sản xuất, kinh doanh và thị trƣờng tiêu thụ  

1.1. Về sản xuất, kinh doanh 

- Quy mô sản xuất (Sp/năm) (năm trƣớc và dự kiến năm hiện tại):…………………. 

- Doanh thu của sản phẩm (năm trƣớc và dự kiến năm hiện tại):……………………. 

- Số lƣợng và doanh thu xuất khẩu năm trƣớc và dự kiến năm hiện tại (nếu có):…… 

- Nộp ngân sách nhà nƣớc (năm trƣớc và dự kiến năm hiện tại):……………………. 

- Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh sản phẩm:…………………………………. 

- Nguyên vật liệu chính sử dụng sản xuất sản phẩm:………………………………… 

- Đánh giá trình độ công nghệ, thiết bị đang sản xuất sản phẩm. Khả năng áp dụng công 

nghệ, thiết bị hiện đại vào sản xuất sản phẩm:…………………………………. 

- Chất lƣợng, mẫu mã sản phẩm:…………………………………………………….. 

- Hệ thống quản lý sản xuất và chất lƣợng sản phẩm (ISO, HACCP, ....) đang áp dụng 

(nếu có). Khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định. 

- Khả năng sản xuất hàng loại, với số lƣợng lớn:……………………………………. 

- Khả năng nhân rộng sản xuất và thúc đẩy phát triển các ngành khác:……………... 

- Khả năng tham gia chuỗi liên kết giá trị sản phẩm:………………………………… 

1.2. Về thị trường 
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- Thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm (thị trƣờng trong và ngoài nƣớc) và đánh giá tiềm năng, 

mức độ đáp ứng nhu cầu thị trƣờng:…………………………………………... 

- Đánh giá khả năng thay thế, cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu (nếu có):………. 

2. Lao động, bảo vệ môi trƣờng 

2.1. Về lao động 

- Tổng số lao động đang sử dụng:……………………………………………………. 

- Chất lƣợng lao động đang sử dụng:………………………………………………… 

- Thu nhập bình quân:..………..…VNĐ/người/tháng 

2.2. Về môi trường 

Nêu tóm tắt tác động môi trƣờng và việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trƣờng 

trong sản xuất sản phẩm:……………………………………………………... 

3. Tính văn hóa, tính thẩm mỹ của sản phẩm 

- Đánh giá mức độ thể hiện tính đặc thù văn hóa dân tộc:……………………………  

- Tính kế thừa, hoàn thiện và phát huy các giá trị văn hóa của sản phẩm:…………...  

- Sản phẩm có thiết kế mới, độc đáo; hình thức, mẫu mã, bao bì đẹp:………………. 

4. Một số nội dung khác 

- Các chứng nhận về chất lƣợng sản phẩm đã đƣợc công nhận:…………………….. 

- Các giải thƣởng, bằng khen,... đã đạt đƣợc:………………………………………... 

- Nêu tình hình thực hiện các nghĩa vụ khác đối với Nhà nƣớc:……………………. 

- Tham gia các hoạt động công ích xã hội:………………………………………….. 

- Đánh giá các tác động xã hội khác (nếu có):………………………………………. 

III. TỰ NHẬN XÉT 
 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 

            

                                                                     Đại diện Cơ sở công nghiệp 

nông thôn 

  (ký tên và đóng dấu)  
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Phụ lục 12 

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014  

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 RƢỢU 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.................do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm...................... 

Đã đƣợc cấp lại (hoặc sửa đổi, bổ sung) Giấy phép sản xuất rƣợu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......
(1) 
cấp (nếu có). 

Đơn vị sản xuất đề nghị ......................
(1)

 xem xét cấp lại Giấy phép sản xuất rƣợu thủ công nhằm 

mục đích kinh doanh, với lý do cụ thể nhƣ sau .....
(5) 

 

Thông tin cũ:................... 

Thông tin mới:............. 

Đề nghị Phòng ………
(1)

 xem xét cấp lại Giấy phép sản xuất rƣợu 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 tƣ số 60/2014/TT-BCT 

ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thƣơng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

94/2012/NĐ-CP.  Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trƣớc pháp luật./. 

 

Ngƣời đại diện theo pháp luật của Đơn vị, chủ thể sản xuất 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Chú thích: 
(1)

 :Tên cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền cấp phép (Phòng Kinh tế hạ tầng hoặc Phòng Công 

Thƣơng). 
(2)
: Tên tổ chức, cá nhân xin giấy phép. 

(3)
: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rƣợu nhƣ: rƣợu vang, rƣợu vodka, rƣợu trái cây... 

(4)
: Ghi sản lƣợng rƣợu dự kiến sản xuất/năm (lít/năm). Đối với làng nghề, ghi sản lƣợng rƣợu dự 

kiến sản xuất/năm của làng nghề (lít/năm). 
(5)
: Lý do phải cấp lại Giấy phép



IV. LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ 

1. Thủ tục thông báo thực hiện băng rôn quảng cáo nhất thời 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Cá nhân, tổ chức gởi thông báo trƣớc khi quảng cáo cùng cam kết 

tuân thủ những quy định của pháp luật về yêu cầu, điều kiện, nội dung hình thức 

sản phẩm quảng cáo cho Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Bƣớc 2: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

Kiểm tra hồ sơ, nếu đúng thành phần hồ sơ, tiếp nhận và ra văn bản trình 

lãnh đạo phê duyệt nội dung quảng cáo.  

Kiểm tra hồ sơ, nếu không đúng thành phần hồ sơ, yêu cầu tổ chức, cá nhân 

bổ sung hồ sơ, tiếp nhận và ra văn bản trình lãnh đạo phê duyệt nội dung quảng 

cáo.  

Vào sổ lƣu theo dõi và định kỳ tổ chức hậu kiểm việc quảng cáo của cá 

nhân, tổ chức. 

b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính. 

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

(1) Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn (mẫu số 

05 được ban hành kèm theo Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của 

Bộ trưởng Bộ VHTTDL). 

(2) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của ngƣời kinh doanh dịch 

vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của ngƣời quảng cáo 

trong trƣờng hợp tự thực hiện quảng cáo. 

(3) Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng 

hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để 

quảng cáo theo quy định tại Điều 20 của Luật Quảng cáo.  

(4) Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trƣờng 

hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội. 

(5) Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của ngƣời kinh doanh dịch 

vụ quảng cáo hoặc chữ ký của ngƣời quảng cáo trong trƣờng hợp tự thực hiện 

quảng cáo. Trong trƣờng hợp ngƣời kinh doanh dịch vụ quảng cáo, ngƣời quảng 

cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc trƣớc khi thực 

hiện quảng cáo cá nhân, tổ chức phải gởi thông báo quảng cáo và các giấy tờ liên 

quan đến Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện (tính theo dấu bƣu chính). Các cá 

nhân, tổ chức chỉ đƣợc treo quảng cáo băng rôn sau khi đƣợc Phòng Văn hóa và 

Thông tin thẩm định vị trí treo đặt đúng theo quy hoạch. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân, Tổ chức. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Văn hóa và Thông tin. 
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h) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận nội dung 

quảng cáo. Trƣờng hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn (Mẫu số 5 

Ban hành kèm theo Thông tƣ số 10/2013/TT-BVHTTDL). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Việc quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt quy định từ Điều 3 

đến Điều 11 Nghị định 181/2013/NĐ-CP chỉ thực hiện sau khi đƣợc cơ quan nhà 

nƣớc có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Quảng cáo đƣợc Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012. 

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 

về việc quy định chi tiết thi hành Luật Quảng cáo. 

- Thông tƣ số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 6 tháng 12 năm 2013 của Bộ 
Văn hóa, thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hƣớng dẫn thực hiện một số Điều 

của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo. 

- Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính các cơ quan 

chuyên môn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2010 của UBND 

tỉnh về Phê duyệt Đề án Quy hoạch vị trí tuyên truyền cổ động chính trị và quảng 

cáo thƣơng mại trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015. 
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Mẫu số 5 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------------------- 

  

THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG CÁO TRÊN BẢNG QUẢNG CÁO, 

BĂNG-RÔN 

Kính gửi: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố………. 

1. Tên ngƣời thực hiện: ........................................................................................ 

- GPKD số ........................... do..........................cấp (nếu là doanh nghiệp) 

- Số chứng minh thƣ nhân dân: .................................Ngày cấp: ................... Nơi 

cấp: ............................. (nếu là cá nhân) 

- Địa chỉ: ........................................................ .......................................................... 

- Số điện thoại: ........................................................ .................................................. 

2. Nội dung trên bảng quảng cáo, băng-rôn:........................................................ 

................................................................................................................................. 

3. Địa điểm thực hiện:.......................................................................................... 

4. Thời gian thực hiện: từ ngày ..... tháng .... năm.....đến ngày ....tháng... năm… 

5. Số lƣợng:.......................................................................................................... 

6. Phƣơng án tháo dỡ (nếu có): ............................................................................ 

7. Tôi (chúng tôi) xin cam kết làm theo nội dung thông báo nêu trên và tháo dỡ 

đúng thời hạn ghi trong thông báo. Nếu có sai phạm, tôi (chúng tôi) hoàn toàn chịu 

trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

  

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

Ngƣời làm đơn 

(Ký tên, đóng dấu nếu có) 
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2. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép 

kinh doanh cấp huyện cấp) 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

- Bƣớc 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và 

UBND cấp huyện: 

+ Hƣớng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả. 

+ Chuyển hồ sơ đến Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.  

- Bƣớc 3: Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện kiểm tra hồ sơ, thẩm định 

thực tế cơ sở; trình Ủy ban nhân dân dân cấp huyện cấp phép. 

- Bƣớc 4: Ủy ban nhân dân cấp huyện:  

Trong thời gian 3 ngày làm việc Ủy ban hân dân cấp huyện cấp giấy phép 

kinh doanh karaoke. 

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND 

và UBND cấp huyện.  

- Bƣớc 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke (Mẫu 3 Phụ lục ban hành 

kèm theo Thông tƣ số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012); 

(2) Bản sao công chứng hoặc chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

(nếu nộp bản sao không chứng thực thì cá nhân, tổ chức mang theo bản chính để đối 

chiếu). 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.      

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Văn hóa và thông tin.  

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép                                   

i) Phí, lệ phí:  

- Tại các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 

+ Từ 01 đến 05 phòng, mức thu lệ phí là 6.000.000đồng/giấy; 

+ Từ 06 phòng trở lên, mức thu lệ phí là 12.000.000đồng/giấy. 

- Tại các khu vực khác:  

+ Từ 01 đến 05 phòng, mức thu lệ phí là 3.000.000đồng/giấy; 

+Từ 06 phòng trở lên, mức thu lệ phí là 6.000.000đồng/giấy. 
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k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
 

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke (Mẫu 3 Phụ lục ban hành 

kèm theo Thông tƣ số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012). 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

(1) Địa điểm hoạt động karaoke phải cách trƣờng học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, 

tín ngƣỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nƣớc từ 200m trở lên. 

(2) Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m
2
 trở lên, không kể công 

trình phụ, đảm bảo điều kiện về phòng, chống cháy nổ. 

(3) Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài có thể nhìn 

thấy toàn bộ phòng. 

(4) Không đƣợc đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để 

đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền. 

(5) Đảm bảo ánh sáng trong phòng trên 10 Lux tƣơng đƣơng 01 bóng đèn 

sợi đốt 40W cho 20m
2
. 

(6) Đảm bảo âm thanh vang ra ngoài phòng karaoke không vƣợt quá quy 

định của Nhà nƣớc về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép. 

(7) Phù hợp với quy hoạch về karaoke đƣợc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ 

ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.  

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ 

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 tƣ số 04/2009/TT-BVHTT ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế 

hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo 

Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ.  

- Thông tƣ số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 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 tƣ số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 

04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tƣ số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 

55/1999/QĐ-BVHTT.  

- Thông tƣ số 156/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 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 trƣờng.  
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- Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc Phê duyệt Quy hoạch hoạt động karaoke, vũ 

trƣờng nơi công cộng trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2011-2015. 

- Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

An Giang về việc điều chỉnh Quyết định sô 1095/QĐ-UBND ngày 15/6/2010. 

- Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 26 tháng 03 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc ủy quyền cấp giấy phép hoạt động Karaoke và 

triển lãm tranh, ảnh mỹ thuật.    
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ơ 
 

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 lƣợng 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) 
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3. Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị 

đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1. Chủ tịch Công đoàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây 

dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, có xác nhận của thủ trƣởng 

cơ quan nộp về Liên đoàn Lao động cấp huyện theo dõi, tổng hợp; Liên đoàn Lao 

động cấp huyện trình Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” cấp huyện xét duyệt và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

công nhận. 

- Bƣớc 2. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” cấp huyện kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 

- Bƣớc 3. Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện phối hợp với cơ quan thi 

đua, khen thƣởng cùng cấp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết 

định công nhận và cấp Giấy công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn 

văn hóa. 

Căn cứ hồ sơ đề nghị và Biên bản kiểm tra của Ban Chỉ đạo Phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện ra quyết định công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn 

văn hóa” và trao Giấy công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn 

văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Trƣờng hợp không công nhận phải 

có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Liên đoàn Lao động cấp 

huyện. 

c) Thành phần hồ sơ:  

(1) Báo cáo thành tích 02 năm xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt 

chuẩn văn hóa của Công đoàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, có xác nhận của Thủ 

trƣởng cơ quan. 

(2) Công văn đề nghị của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” cấp huyện. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Liên đoàn Lao động cấp 

huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan Thi đua-Khen thƣởng cấp huyện. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính và Giấy 

công nhận. 
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i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Điều kiện 1: Đạt các tiêu chuẩn dƣới đây và các tiêu chí bổ sung theo quy 

định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ƣơng (nếu 

có); 

+ Đối với cơ quan, đơn vị: 

1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 

a) Có phong trào thi đua thƣờng xuyên, thiết thực, hiệu quả; góp phần hoàn 

thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm; 100% cán bộ, công chức, viên chức và 

ngƣời lao động trong cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến trở lên”; 

b) 80% trở lên cán bộ, công chức, viên chức thƣờng xuyên tự học hoặc theo 

học các lớp đào tạo, bồi dƣỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; 

c) Thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức theo 

quy định của pháp luật; 

d) Nâng cao chất lƣợng các hoạt động dịch vụ công phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ đƣợc giao; 

đ) Có sáng kiến, cải tiến quản lý; kinh nghiệm đƣợc áp dụng vào thực tiễn. 

2. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở: 

a) 90% trở lên cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm các quy định về 

thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cƣới, việc tang và lễ 

hội; 

b) Không có cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động mắc các tệ nạn 

xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lƣu hành văn hóa phẩm độc hại; không tuyên 

truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan; 

c) Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp; thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc; 

quy chế dân chủ ở cơ sở; nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ; 

d) Không có cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động hút thuốc lá 

nơi công sở; không uống rƣợu, bia trong giờ làm việc; trang phục gọn gàng, lịch 

sự; cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn; bài trí khuôn viên công sở theo thiết kế đã 

phê duyệt. 

3. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước: 

a) 100% cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động nắm vững, chấp 

hành nghiêm đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc 

và các quy định của địa phƣơng; 

b) Không có ngƣời vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức cảnh cáo trở 

lên; cơ quan an toàn, an ninh trật tự; không có ngƣời khiếu kiện vƣợt cấp, trái pháp 

luật; 

c) Thực hiện tốt cải cách hành chính; 8 giờ làm việc có hiệu quả, quản lý và 

sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nƣớc và các nguồn kinh phí đƣợc giao; không 

để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng. 
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+ Đối với doanh nghiệp: 

1. Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: 

a) Hoàn thành chỉ tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đề ra hàng 

năm; 

b) Thƣơng hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp có uy tín trên thị trƣờng; 

c) Có sáng kiến cải tiến quản lý, đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản 

xuất kinh doanh, giảm chi phí gián tiếp; phân công lao động hợp lý; 

d) 80% trở lên công nhân thƣờng xuyên đƣợc tập huấn, nâng cao tay nghề, 

thi nâng bậc theo định kỳ; lao động có kỷ luật, năng suất, chất lƣợng và hiệu quả. 

2. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp: 

a) Có quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ giữa ngƣời lao động và 

ngƣời sử dụng lao động; 

b) Xây dựng và thực hiện tốt nội quy lao động; đảm bảo an toàn lao động, vệ 

sinh lao động, phòng chống cháy nổ; 

c) 80% trở lên ngƣời sử dụng lao động và ngƣời lao động thực hiện tốt các 

quy định về nếp sống văn minh trong việc cƣới, việc tang và lễ hội; 

d) Không có ngƣời mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, luân 

chuyển các sản phẩm văn hóa độc hại; đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn xã hội; 

đ) Thực hiện tốt quy định về bảo vệ môi trƣờng; hệ thống thu gom, xử lý nƣớc 

thải, rác thải đạt chuẩn theo quy định pháp luật; khuôn viên doanh nghiệp xanh, sạch, 

đẹp; 

e) Không hút thuốc lá tại doanh nghiệp; không uống rƣợu, bia trong giờ làm việc. 

3. Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người lao động: 

a) 100% công nhân lao động đƣợc ký hợp đồng lao động, có việc làm 

thƣờng xuyên, thu nhập ổn định; 

b) Tạo thuận lợi cho công nhân về nơi làm việc, nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo, 

sinh hoạt đoàn thể; hỗ trợ công nhân lúc khó khăn, hoạn nạn; 

c) Đảm bảo cơ sở vật chất hoạt động văn hóa, thể thao cho công nhân; 

thƣờng xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan du 

lịch và vui chơi giải trí cho công nhân lao động. 

4. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước: 

a) 100% ngƣời sử dụng lao động và công nhân lao động đƣợc phổ biến 

chính sách, pháp luật về các lĩnh vực có liên quan; 

b) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nƣớc; tích cực tham gia các chƣơng 

trình về an sinh xã hội; 

c) Thực hiện nghiêm mọi chế độ, chính sách, quyền lợi hợp pháp của công 

nhân theo các quy định của pháp luật; 

d) Sản xuất, kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh theo quy định của pháp luật. 
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- Điều kiện 2: Thời gian đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

đạt chuẩn văn hóa là hai (02) năm trở lên (công nhận lần đầu). 

- Điều kiện 3: Thời gian đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

đạt chuẩn văn hóa vào đầu năm. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tƣ số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 quy định 

chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, 

“Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. 

- Công văn 1953/TLĐ ngày 31/12/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam về việc Công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 

- Quyết định 16/2012/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của UBND tỉnh AG 

Ban hành Quy định về việc công nhận các danh hiệu trong phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang. 
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4. Thủ tục công nhận danh hiệu “Ấp văn hóa”, “Khóm văn hóa”, “Tổ 
dân phố văn hóa” 

a) Trình tự thực hiện:  

- Ấp, khóm, tổ dân phố (sau đây gọi tắt là khu dân cƣ) đăng ký xây dựng 
khu dân cƣ văn hóa với Ban Thƣờng trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã; 

- Trƣởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cƣ chủ trì phối hợp với Trƣởng 
thôn (làng, ấp, bản, tổ dân phố và tƣơng đƣơng) họp khu dân cƣ đề nghị công nhận 
khu dân cƣ văn hóa;  

- Căn cứ vào hồ sơ đề nghị công nhận khu dân cƣ văn hóa, Phòng Văn hóa-
Thông tin phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và các ngành, đoàn thể thành 
viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp 
huyện tiến hành kiểm tra (có biên bản kiểm tra);  

- Phòng Văn hóa-Thông tin phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và bộ 
phận Thi đua, Khen thƣởng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định 
công nhận, công nhận lại và cấp Giấy công nhận cho các khu dân cƣ văn hóa.  

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Phòng Văn hóa và Thông tin cấp 
huyện.  

c) Thành phần hồ sơ:  

(1) Báo cáo thành tích xây dựng khu dân cƣ văn hóa của Ban công tác Mặt trận 
ở khu dân cƣ, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã: 

+ Báo cáo 02 năm (công nhận lần đầu);  

+ Báo cáo 03 năm; kèm theo Biên bản kiểm tra hàng năm của Mặt trận Tổ quốc 
cấp xã (công nhận lại);  

(2) Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã; 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Ấp, khóm, Tổ dân phố. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, bộ phận Thi đua-Khen 
thƣởng cấp huyện. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính và Giấy 
công nhận. 

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Điều kiện 1: 

* Tiêu chuẩn công nhận danh hiệu “Ấp văn hóa” 

1. Đời sống kinh tế ổn định và từng bƣớc phát triển: 
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a) Thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì ngƣời nghèo”, không còn hộ đói, 

tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh (dƣới đây gọi là bình quân 

chung);  

b) Từ 70% hộ trở lên có đời sống kinh tế đƣợc bảo đảm, nhiều hộ sản xuất, 

kinh doanh giỏi; tỷ lệ lao động có việc làm, thu nhập bình quân đầu ngƣời/năm cao 

hơn mức bình quân chung; 

c) Có phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tuyên truyền, phổ 

biến và ứng dụng khoa học - kỹ thuật; phát triển nghề truyền thống; hợp tác và liên 

kết phát triển kinh tế; 

d) Các tuyến đƣờng chính của ấp có từ 80% trở lên đƣợc bê tông hóa hoặc 

trải nhựa; 

đ) Hộ sử dụng điện 80% trở lên; 

e) Trên 80% hộ có nhà bền vững, không còn nhà dột nát; 

g) Có 80% trở lên hộ gia đình tham gia cuộc vận động xây dựng nông thôn 

mới; xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế - xã hội ở cộng đồng.  

2. Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú: 

a) Có các thiết chế văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao, từng bƣớc đạt 

chuẩn theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Giáo dục, y tế đảm bảo 

yêu cầu; trên 70% hộ có hàng rào và mỗi hộ có cột cờ; có cụm pa nô và cổng chào 

của ấp; 

b) Duy trì phong trào văn hóa, thể thao, thu hút 40% trở lên số ngƣời dân 

tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao ở cộng đồng;  

c) Có 70% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn 

minh trong việc cƣới, việc tang và lễ hội; không có hành vi truyền bá và hành nghề 

mê tín dị đoan; không có tệ nạn bạo hành trong gia đình; 

d) Có 85% trở lên hộ gia đình đƣợc công nhận “Gia đình văn hóa”, trong 

đó ít nhất 50% gia đình văn hóa đƣợc công nhận 3 năm trở lên; 

đ) Không phát sinh ngƣời mắc tệ nạn xã hội ở cộng đồng; không có ngƣời 

sử dụng và lƣu hành văn hóa phẩm độc hại; 

e) 100% trẻ em trong độ tuổi đi học đƣợc đến trƣờng, đạt chuẩn phổ cập 

giáo dục theo quy định; có phong trào khuyến học, khuyến tài; biểu dƣơng gia đình 

hiếu học, học sinh học giỏi... nhằm cổ vũ phong trào xã hội học tập; 

g) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS và các 

dịch bệnh khác, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm đông ngƣời; có biện pháp 

tuyên truyền ý thức ngƣời dân sử dụng muối i-ốt trong sinh hoạt hằng ngày; 

h) Giảm hằng năm 1% tỷ lệ suy dinh dƣỡng ở trẻ em dƣới 5 tuổi (cân 

nặng/tuổi); 95% trẻ em trong độ tuổi đƣợc tiêm chủng đầy đủ theo quy định, 95% 

phụ nữ có thai đƣợc khám định kỳ; thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia 

đình; 
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i) Đoàn kết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ di tích lịch 

sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và các công trình công cộng; bảo tồn các hình 

thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống ở địa phƣơng. 

3. Môi trƣờng cảnh quan sạch đẹp: 

a) Có tổ vệ sinh thƣờng xuyên quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải về nơi xử 

lý tập trung theo quy định; 

b) Tỷ lệ hộ gia đình có 3 công trình hợp vệ sinh (nƣớc sạch, nhà tắm, hố 

xí) đạt chuẩn, cao hơn mức bình quân chung; các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt 

tiêu chuẩn về môi trƣờng; 

c) Nhà ở khu dân cƣ, các công trình công cộng, nghĩa trang đƣợc xây dựng 

từng bƣớc theo quy hoạch; 

d) Thƣờng xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao ý thức của ngƣời dân 

về bảo vệ môi trƣờng sinh thái; vận động nhân dân xây dựng cải tạo, nâng cấp hệ 

thống thoát nƣớc; cải tạo các ao, hồ sinh thái; trồng cây xanh. 

4. Chấp hành tốt đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nƣớc: 

a) Có 90% trở lên hộ gia đình đƣợc phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện 

đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc và các quy 

định của địa phƣơng; 

b) Hoạt động hòa giải có hiệu quả; đạt từ 80% trở lên hầu hết những mâu 

thuẩn, bất hòa đƣợc giải quyết tại cộng đồng; 

c) Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt quy chế 

dân chủ ở cơ sở; phản ánh kịp thời những đề xuất, kiến nghị của nhân dân, giải 

quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở, cộng đồng dân cƣ; không có khiếu kiện đông 

ngƣời, vƣợt cấp, kéo dài, trái pháp luật; 

d) Tuyên truyền và tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân ở khu dân cƣ 

tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nƣớc, đại biểu dân cử, cán bộ công 

chức Nhà nƣớc; tham gia xây dựng chi bộ Đảng, chính quyền đạt danh hiệu 

“Trong sạch, vững mạnh”; các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu tiên tiến trở lên hàng 

năm; các tổ chức tự quản ở cộng đồng hoạt động có hiệu quả;  

đ) Không để xảy ra trọng án nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt 

nghiêm trọng. 

5. Có tinh thần đoàn kết, tƣơng trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng: 

a) Thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nƣớc, phát triển phong trào 

“Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nƣớc nhớ nguồn”, nhằm chăm sóc các gia đình chính 

sách, ngƣời có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức bình 

quân chung; 

b) Thực hiện tốt các hoạt động “Nhân đạo từ thiện”, giúp đỡ đồng bào bị 

thiên tai, gia đình khó khăn, ngƣời già cô đơn, trẻ em mồ côi, ngƣời tàn tật, nạn 

nhân chất độc da cam - dioxin và những ngƣời bất hạnh.  

* Tiêu chuẩn danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”, “Khóm văn hóa” 
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1. Đời sống kinh tế ổn định và từng bƣớc phát triển: 

a) Thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì ngƣời nghèo”, không còn hộ đói, 

tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung;  

b) Từ 90% hộ trở lên có đời sống kinh tế đƣợc bảo đảm, nhiều hộ sản xuất, 

kinh doanh giỏi; tỷ lệ lao động có việc làm, thu nhập bình quân đầu ngƣời/năm cao 

hơn mức bình quân chung; 

c) Có phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tuyên truyền, phổ 

biến và ứng dụng khoa học - kỹ thuật; phát triển nghề truyền thống; hợp tác và liên 

kết phát triển kinh tế; 

d) Các tuyến đƣờng chính của ấp có từ 80% trở lên đƣợc bê tông hóa hoặc 

trải nhựa; 

đ) Hộ sử dụng điện 80% trở lên; 

e) Trên 85% hộ có nhà bền vững, không còn nhà dột nát; 

g) Có 80% trở lên hộ gia đình tham gia cuộc vận động xây dựng nông thôn 

mới; xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế - xã hội ở cộng đồng.  

2. Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú: 

a) Có các thiết chế văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao, từng bƣớc đạt 

chuẩn theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Giáo dục, y tế đảm bảo 

yêu cầu; trên 70% hộ có hàng rào và mỗi hộ có cột cờ; có cụm pa nô và cổng chào 

của khóm; 

b) Duy trì phong trào văn hóa, thể thao, thu hút 40% trở lên số ngƣời dân 

tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao ở cộng đồng;  

c) Có 70% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn 

minh trong việc cƣới, việc tang và lễ hội; không có hành vi truyền bá và hành nghề 

mê tín dị đoan; không có tệ nạn bạo hành trong gia đình; 

d) Có 90% trở lên hộ gia đình đƣợc công nhận “Gia đình văn hóa”, trong 

đó ít nhất 50% gia đình văn hóa đƣợc công nhận 3 năm trở lên; 

đ) Không phát sinh ngƣời mắc tệ nạn xã hội ở cộng đồng; không có ngƣời 

sử dụng và lƣu hành văn hóa phẩm độc hại; 

e) 100% trẻ em trong độ tuổi đi học đƣợc đến trƣờng, đạt chuẩn phổ cập 

giáo dục theo quy định; có phong trào “khuyến học”, khuyến tài; biểu dƣơng gia 

đình hiếu học, học sinh học giỏi... nhằm cổ vũ phong trào xã hội học tập; 

g) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS và các 

dịch bệnh khác, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm đông ngƣời; có biện pháp 

tuyên truyền ý thức ngƣời dân sử dụng muối i-ốt trong sinh hoạt hằng ngày; 

h) Giảm hằng năm 1% tỷ lệ suy dinh dƣỡng ở trẻ em dƣới 5 tuổi (cân 

nặng/tuổi); 95% trẻ em trong độ tuổi đƣợc tiêm chủng đầy đủ theo quy định, 95% 

phụ nữ có thai đƣợc khám định kỳ; thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia 

đình; 
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i) Đoàn kết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ di tích lịch 

sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và các công trình công cộng; bảo tồn các hình 

thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống ở địa phƣơng. 

3. Môi trƣờng cảnh quan sạch đẹp: 

a) Có tổ vệ sinh thƣờng xuyên quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải về nơi xử 

lý tập trung theo quy định; 

b) Tỷ lệ hộ gia đình có 3 công trình hợp vệ sinh (nƣớc sạch, nhà tắm, hố 

xí) đạt chuẩn, cao hơn mức bình quân chung; các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt 

tiêu chuẩn về môi trƣờng; có 95% trở lên hộ sử dụng nƣớc máy và hố xí hợp vệ 

sinh; 

c) Nhà ở khu dân cƣ, các công trình công cộng, nghĩa trang đƣợc xây dựng 

từng bƣớc theo quy hoạch; 

d) Thƣờng xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao ý thức của ngƣời dân 

về bảo vệ môi trƣờng sinh thái; vận động nhân dân xây dựng cải tạo, nâng cấp hệ 

thống thoát nƣớc; cải tạo các ao, hồ sinh thái; trồng cây xanh. 

4. Chấp hành tốt đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nƣớc: 

a) Có 90% trở lên hộ gia đình đƣợc phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện 

đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc và các quy 

định của địa phƣơng; 

b) Hoạt động hòa giải có hiệu quả; đạt từ 80% trở lên hầu hết những mâu 

thuẩn, bất hòa đƣợc giải quyết tại cộng đồng; 

c) Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt quy chế 

dân chủ ở cơ sở; phản ánh kịp thời những đề xuất, kiến nghị của nhân dân, giải 

quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở, cộng đồng dân cƣ; không có khiếu kiện đông 

ngƣời, vƣợt cấp, kéo dài, trái pháp luật; 

d) Tuyên truyền và tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân ở khu dân cƣ 

tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nƣớc, đại biểu dân cử, cán bộ công 

chức Nhà nƣớc; tham gia xây dựng chi bộ Đảng, chính quyền đạt danh hiệu 

“Trong sạch, vững mạnh”; các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu tiên tiến trở lên hàng 

năm; các tổ chức tự quản ở cộng đồng hoạt động có hiệu quả;  

đ) Không để xảy ra trọng án nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt 

nghiêm trọng. 

5. Có tinh thần đoàn kết, tƣơng trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng: 

a) Thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nƣớc, phát triển phong trào 

“Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nƣớc nhớ nguồn”, nhằm chăm sóc các gia đình chính 

sách, ngƣời có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức bình 

quân chung; 

b) Thực hiện tốt các hoạt động “Nhân đạo từ thiện”, giúp đỡ đồng bào bị 

thiên tai, gia đình khó khăn, ngƣời già cô đơn, trẻ em mồ côi, ngƣời tàn tật, nạn 

nhân chất độc da cam - dioxin và những ngƣời bất hạnh. 
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- Điều kiện 2: 

Thời gian đăng ký xây dựng khu dân cƣ văn hóa từ 02 năm trở lên (công 
nhận lần đầu); 03 năm trở lên (công nhận lại).  

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tƣ số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ 
trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 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 tƣơng đƣơng. 
Có hiệu lực từ ngày 24/11/2011. 

- Quyết định 16/2012/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của UBND tỉnh AG 

Ban hành Quy định về việc công nhận các danh hiệu trong phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang. 
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5. Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”  

a) Trình tự thực hiện:  

- Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp 
huyện tổ chức Lễ phát động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trên địa 
bàn cấp huyện; phổ biến tiêu chuẩn công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; 
hƣớng dẫn các xã đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; 

- Trƣởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 
xã đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” với Ủy ban nhân dân cấp 
huyện; 

- Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã  
họp thông qua Báo cáo thành tích xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, 
gửi Ủy ban nhân dân xã; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 
công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; 

- Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp 
huyện kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận “Xã đạt chuẩn văn 
hóa nông thôn mới” (có biên bản kiểm tra); 

- Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện phối hợp với bộ phận thi đua, khen 
thƣởng cùng cấp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công 
nhận và cấp Giấy công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. 

Căn cứ hồ sơ đề nghị và biên bản kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện 
tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” của Ban Chỉ đạo cấp huyện. 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận “Xã đạt chuẩn 
văn hóa nông thôn mới”, kèm theo Giấy công nhận; trƣờng hợp không công 
nhận, phải có văn bản trả lời Ủy ban nhân dân xã và nêu rõ lý do chƣa công 
nhận. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện.  

c) Thành phần hồ sơ:  

(1) Báo cáo thành tích 02 năm xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn 
mới” của Trƣởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa” xã, có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; 

(2) Công văn đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Xã 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Bộ phận Thi đua-Khen thƣởng cấp huyện. 
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h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính và Giấy 
công nhận. 

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Điều kiện 1: 

1. Giúp nhau phát triển kinh tế 

a) Thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì ngƣời nghèo”, góp phần xóa hộ đói; 
giảm hộ nghèo trong xã xuống dƣới mức bình quân chung của tỉnh/thành phố; 

b) Có 80% trở lên hộ gia đình (làm nông nghiệp) trong xã đƣợc tuyên truyền, 
phổ biến khoa học-kỹ thuật về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp;  

c) Có 70% trở lên hộ gia đình tham gia các hình thức hợp tác phát triển 
kinh tế; 

d) Có nhiều hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút lao động việc làm, 
nâng cao thu nhập của ngƣời dân. 

2. Nâng cao chất lƣợng xây dựng gia đình văn hóa; thôn, làng, ấp, bản văn hóa 
và tƣơng đƣơng 

a) Có 60% trở lên gia đình đƣợc công nhận “Gia đình văn hóa” 3 năm trở lên;  

b) Có 70% trở lên hộ gia đình cải tạo đƣợc vƣờn tạp, không để đất hoang, 
khuôn viên nhà ở xanh, sạch, đẹp; 

c) Có 15% trở lên hộ gia đình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập từ sản 
xuất nông nghiệp hàng hóa và dịch vụ nông thôn; 

d) Có từ 50% ấp, bản trở lên đƣợc công nhận và giữ vững danh hiệu  “Ấp 
văn hóa”, và tƣơng đƣơng liên tục từ 5 năm trở lên;  

đ) Có 50% trở lên ấp, bản văn hóa vận động đƣợc nhân dân đóng góp xây 
dựng và nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội ở cộng đồng. 

3. Xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao cơ sở 

a) Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo 
đảm; ổn định về tổ chức; hoạt động thƣờng xuyên, hiệu quả; từng bƣớc đạt 
chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

b) 100%  ấp và tƣơng đƣơng có Nhà Văn hóa-Khu thể thao; trong đó 50% 
Nhà Văn hóa-Khu thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch; 

c) 100% ấp và tƣơng đƣơng duy trì đƣợc phong trào sinh hoạt câu lạc bộ; 
phong trào văn hóa, văn nghệ và thể thao quần chúng. Hằng năm, xã tổ chức đƣợc 
Liên hoan văn nghệ quần chúng và thi đấu các môn thể thao; 

d) Di tích lịch sử-văn hóa, cảnh quan thiên nhiên đƣợc bảo vệ; các hình thức 
sinh hoạt văn hóa, thể thao truyền thống và thuần phong mỹ tục của địa phƣơng 
đƣợc bảo tồn. 

4. Xây dựng nếp sống văn minh, môi trƣờng văn hóa nông thôn 
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a) 75% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh 
trong việc cƣới, việc tang và lễ hội theo các quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch; 

b) Xây dựng và thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi công cộng, trong các 
sinh hoạt tập thể, cộng đồng; không có tệ nạn xã hội phát sinh, giảm mạnh các tệ 
nạn xã hội hiện có; 

c) 100% ấp và tƣơng đƣơng có tổ vệ sinh, thƣờng xuyên quét dọn, thu gom 
rác thải về nơi quy định. Xã tổ chức tốt việc xử lý rác thải tập trung theo quy chuẩn 
về môi trƣờng; nghĩa trang xã, thôn đƣợc xây dựng và quản lý theo quy hoạch; 

d) Đạt chất lƣợng, hiệu quả thực hiện các phong trào: “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa”; phòng chống tội phạm; bảo vệ an ninh trật tự 
an toàn xã hội; đền ơn đáp nghĩa; nhân đạo từ thiện; an toàn giao thông và các 
phong trào văn hóa-xã hội khác ở nông thôn. 

5. Chấp hành chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nƣớc và quy định của địa phƣơng 

a) 90% trở lên ngƣời dân đƣợc phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện chủ 
trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc và các quy định 
của địa phƣơng; 

b) 80% trở lên hộ gia đình nông dân tham gia thực hiện cuộc vận động xây 
dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế-xã hội nông 
thôn mới; 

c) 100% thôn (làng, ấp, bản và tƣơng đƣơng) xây dựng và thực hiện hiệu 
quả quy ƣớc cộng đồng, quy chế dân chủ ở cơ sở; không có khiếu kiện đông ngƣời, 
trái phát luật; 

d) Các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch đƣợc 
xây dựng theo quy hoạch và quản lý theo pháp luật; không tàng trữ và lƣu hành văn 
hóa phẩm có nội dung độc hại. 

- Điều kiện 2: 

Thời gian đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” từ 02 
năm trở lên. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tƣ số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 quy định 
chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa 
nông thôn mới”.  

- Quyết định 16/2012/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của UBND tỉnh AG Ban 

hành Quy định về việc công nhận các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang. 
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6. Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”  

a) Trình tự thực hiện:  

- Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp 

huyện tổ chức Lễ phát động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trên địa 

bàn cấp huyện; phổ biến tiêu chuẩn công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; 

hƣớng dẫn các xã đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; 

- Trƣởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” xã đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” với Ủy ban nhân 

dân cấp huyện; 

- Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã  

họp thông qua Báo cáo thành tích xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, 

gửi Ủy ban nhân dân xã; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; 

- Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp 

huyện kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận “Xã đạt chuẩn văn 

hóa nông thôn mới” (có biên bản kiểm tra); 

- Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện phối hợp với bộ phận thi đua, khen 

thƣởng cùng cấp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công 

nhận lại và cấp Giấy công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. 

Căn cứ hồ sơ đề nghị và biên bản kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện 

tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” của Ban Chỉ đạo cấp huyện. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận “Xã đạt chuẩn 

văn hóa nông thôn mới”, kèm theo Giấy công nhận; trƣờng hợp không công 

nhận, phải có văn bản trả lời Ủy ban nhân dân xã và nêu rõ lý do chƣa công 

nhận. 

b) Cách thức thực hiện:  

 Nộp trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện.  

c) Thành phần hồ sơ:  

(1) Báo cáo thành tích 05 năm xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn 

mới” của Trƣởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” xã, có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: 

(2) Công văn đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  Xã 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện. 
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- Cơ quan phối hợp: Bộ phận Thi đua-Khen thƣởng cấp huyện. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính và Giấy 

công nhận. 

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Điều kiện 1: 

1. Giúp nhau phát triển kinh tế 

a) Thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì ngƣời nghèo”, góp phần xóa hộ đói; 

giảm hộ nghèo trong xã xuống dƣới mức bình quân chung của tỉnh/thành phố; 

b) Có 80% trở lên hộ gia đình (làm nông nghiệp) trong xã đƣợc tuyên truyền, 

phổ biến khoa học-kỹ thuật về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp;  

c) Có 70% trở lên hộ gia đình tham gia các hình thức hợp tác phát triển 

kinh tế; 

d) Có nhiều hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút lao động việc làm, 

nâng cao thu nhập của ngƣời dân. 

2. Nâng cao chất lƣợng xây dựng gia đình văn hóa; thôn, làng, ấp, bản văn hóa 

và tƣơng đƣơng 

a) Có 60% trở lên gia đình đƣợc công nhận “Gia đình văn hóa” 3 năm trở lên;  

b) Có 70% trở lên hộ gia đình cải tạo đƣợc vƣờn tạp, không để đất hoang, 

khuôn viên nhà ở xanh, sạch, đẹp; 

c) Có 15% trở lên hộ gia đình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập từ sản 

xuất nông nghiệp hàng hóa và dịch vụ nông thôn; 

d) Có từ 50% thôn, làng, ấp, bản trở lên đƣợc công nhận và giữ vững danh 

hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tƣơng 

đƣơng liên tục từ 5 năm trở lên;  

đ) Có 50% trở lên thôn, làng, ấp, bản văn hóa vận động đƣợc nhân dân đóng góp 

xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội ở cộng đồng. 

3. Xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao cơ sở 

a) Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo 

đảm; ổn định về tổ chức; hoạt động thƣờng xuyên, hiệu quả; từng bƣớc đạt 

chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

b) 100% thôn (làng, ấp, bản và tƣơng đƣơng) có Nhà Văn hóa-Khu thể thao; 

trong đó 50% Nhà Văn hóa-Khu thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; 

c) 100% thôn (làng, ấp, bản và tƣơng đƣơng) duy trì đƣợc phong trào sinh 

hoạt câu lạc bộ; phong trào văn hóa, văn nghệ và thể thao quần chúng. Hằng năm, xã 

tổ chức đƣợc Liên hoan văn nghệ quần chúng và thi đấu các môn thể thao; 

d) Di tích lịch sử-văn hóa, cảnh quan thiên nhiên đƣợc bảo vệ; các hình thức 

sinh hoạt văn hóa, thể thao truyền thống và thuần phong mỹ tục của địa phƣơng 

đƣợc bảo tồn. 
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4. Xây dựng nếp sống văn minh, môi trƣờng văn hóa nông thôn 

a) 75% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh 

trong việc cƣới, việc tang và lễ hội theo các quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; 

b) Xây dựng và thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi công cộng, trong các 

sinh hoạt tập thể, cộng đồng; không có tệ nạn xã hội phát sinh, giảm mạnh các tệ 

nạn xã hội hiện có; 

c) 100% thôn (làng, ấp, bản và tƣơng đƣơng) có tổ vệ sinh, thƣờng xuyên 

quét dọn, thu gom rác thải về nơi quy định. Xã tổ chức tốt việc xử lý rác thải tập 

trung theo quy chuẩn về môi trƣờng; nghĩa trang xã, thôn đƣợc xây dựng và quản 

lý theo quy hoạch; 

d) Đạt chất lƣợng, hiệu quả thực hiện các phong trào: “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa”; phòng chống tội phạm; bảo vệ an ninh trật tự 

an toàn xã hội; đền ơn đáp nghĩa; nhân đạo từ thiện; an toàn giao thông và các 

phong trào văn hóa-xã hội khác ở nông thôn. 

5. Chấp hành chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nƣớc và quy định của địa phƣơng 

a) 90% trở lên ngƣời dân đƣợc phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện chủ 

trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc và các quy định 

của địa phƣơng; 

b) 80% trở lên hộ gia đình nông dân tham gia thực hiện cuộc vận động xây 

dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế-xã hội nông 

thôn mới; 

c) 100% thôn (làng, ấp, bản và tƣơng đƣơng) xây dựng và thực hiện hiệu 

quả quy ƣớc cộng đồng, quy chế dân chủ ở cơ sở; không có khiếu kiện đông ngƣời, 

trái phát luật; 

d) Các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch đƣợc 

xây dựng theo quy hoạch và quản lý theo pháp luật; không tàng trữ và lƣu hành văn 

hóa phẩm có nội dung độc hại. 

- Điều kiện 2: 

Thời gian đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” từ năm 

(05) năm trở lên. 

 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tƣ số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 quy định 

chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa 

nông thôn mới”.  

- Quyết định 16/2012/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của UBND tỉnh AG Ban 

hành Quy định về việc công nhận các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang. 
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7. Thủ tục công nhận lần đầu “Phƣờng, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô 

thị” 

a) Trình tự thực hiện:  

- Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

phƣờng, thị trấn: 

+ Đăng ký xây dựng “Phƣờng, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” với Ủy ban 

nhân dân cấp huyện; 

+ Tổ chức Lễ phát động xây dựng “Phƣờng, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô 

thị” (Phổ biến tiêu chuẩn và thông qua kế hoạch xây dựng “Phường, Thị trấn đạt 

chuẩn văn minh đô thị”); 

+ Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; 

+ Xây dựng báo cáo thành tích gửi Ủy ban nhân dân phƣờng, thị trấn. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân phƣờng, thị trấn có Công văn đề nghị Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện 

tổ chức kiểm tra, thẩm định kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận “Phƣờng, Thị trấn 

đạt chuẩn văn minh đô thị” (có văn bản kiểm tra). 

- Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện phối hợp với Bộ phận Thi đua - Khen 

thƣởng cùng cấp  trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định công 

nhận và cấp Giấy công nhận “Phƣờng, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. 

Căn cứ hồ sơ đề nghị và biên bản kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện 

tiêu chuẩn “Phƣờng, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” của Ban Chỉ đạo cấp 

huyện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận “Phƣờng, 

Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, kèm theo Giấy công nhận; trƣờng hợp không 

công nhận, phải có văn bản trả lời Ủy ban nhân dân phƣờng, thị trấn và nêu rõ 

lý do chƣa công nhận. 

b) Cách thức thực hiện:  

Nộp trực tiếp tại phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.  

c) Thành phần hồ sơ:  

(1) Báo cáo thành tích hai (02) năm xây dựng “Phƣờng, Thị trấn đạt chuẩn văn 

minh đô thị” của Trƣởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” phƣờng, thị trấn, có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phƣờng, 

thị trấn. 

(2) Công văn đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phƣờng, thị trấn; 

d) Số lƣợng hồ sơ: Một (01) bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết: Năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Phƣờng, thị trấn. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
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- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Bộ phận Thi đua-Khen thƣởng cấp huyện. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính và Giấy 

công nhận. 

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Điều kiện 1: 

1. Quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch 

a) Quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chi tiết đô thị phải đƣợc cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; đƣợc công bố công khai rộng rãi; 

b) Xây dựng, nâng cấp, cải tạo 90% trở lên các công trình công cộng về 

hành chính, văn hóa-xã hội và hạ tầng cơ sở đô thị; 

c) Đạt 100% công trình công cộng xây mới (kể từ khi quy hoạch được phê 

duyệt) đúng quy hoạch, có kiến trúc hài hòa, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây 

dựng hiện hành; 

d) Thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nƣớc về xây dựng; phát huy vai trò 

tự quản cộng đồng trong việc thực hiện quy hoạch kiến trúc, xây dựng đô thị; 

đ) Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình công cộng trên địa bàn, 

phục vụ lợi ích công cộng; không lẫn chiếm, sử dụng diện tích đất công và công 

trình công cộng vào mục đích thƣơng mại, nhà ở. 

2. Nâng cao chất lượng Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa 

a) 80% trở lên gia đình đƣợc công nhận “Gia đình văn hóa” 03 (ba) năm 

liên tục trở lên;  

b) 60% trở lên nhà ở của ngƣời dân đƣợc xây dựng mới, hoặc cải tạo, 

chỉnh trang, làm đẹp kiến trúc đô thị; 

c) 80% trở lên tổ dân phố (hoặc tƣơng đƣơng) đƣợc công nhận “Tổ dân 

phố văn hóa” 06 (sáu) năm liên tục trở lên; 

d) 100% tổ dân phố vận động đƣợc ngƣời dân tham gia bảo dƣỡng, nâng 

cấp cơ sở hạ tầng đô thị và đảm bảo vệ sinh môi trƣờng; 

đ) 80% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn phƣờng, 

thị trấn đạt chuẩn văn hóa liên tục từ 05 (năm) năm trở lên. 

3. Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị 

a) 80% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định hiện hành về nếp sống 

văn minh trong việc cƣới, việc tang, lễ hội và nếp sống văn minh đô thị; 

b) Không lấn chiếm lòng đƣờng, hè phố gây cản trở giao thông, không cơi 

nới, làm mái che, mái vẩy, đặt biển quảng cáo sai quy định, gây mất mỹ quan đô 

thị; 

c) Đạt tỷ lệ cây xanh công cộng, tỷ lệ đất giao thông tĩnh, tiêu chuẩn cấp 

nƣớc, thoát nƣớc và chiếu sáng đô thị theo quy định; 
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d) Đảm bảo vệ sinh môi trƣờng; thu gom rác thải theo quy định; 100% 

cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn quy định về môi trƣờng;  

đ) Xây dựng quan hệ cộng đồng thân thiện, đoàn kết giúp nhau “Xóa 

đói, giảm nghèo”; hợp tác phát triển kinh tế. 

4. Xây dựng phong trào văn hóa, thể thao 

a) Trung tâm Văn hóa - Thể thao phƣờng, thị trấn có cơ sở vật chất, trang 

thiết bị bảo đảm, ổn định về tổ chức, hoạt động thƣờng xuyên hiệu quả; 

b) 80% trở lên tổ dân phố có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao hoạt động 

thƣờng xuyên; thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia;  

c) Duy trì thƣờng xuyên các hoạt động văn nghệ quần chúng, hoạt động câu lạc 

bộ; hoạt động thể dục thể thao; bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng     

cảnh; các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống ở địa phƣơng; 

d) Thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa”; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; đảm bảo an toàn giao thông; không 

phát sinh tệ nạn xã hội, trọng án hình sự. 

5. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương 

a) 95% trở lên hộ gia đình đƣợc phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện  đƣờng lối, chủ 

trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc và các quy định của địa phƣơng; 

b) 100% tổ dân phố xây dựng và thực hiện tốt quy ƣớc cộng đồng; có tổ tự 

quản hoạt động thƣờng xuyên; mâu thuẫn, bất hòa đƣợc giải quyết tại cộng đồng; 

thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, không có khiếu kiện đông ngƣời, vƣợt cấp, 

trái pháp luật; 

c) Tổ chức các hoạt động để nhân dân tham gia giám sát chính quyền, xây dựng 

hệ thống chính trị cơ sở, đấu tranh phòng chống tham nhũng và thực hiện các chính 

sách xã hội; 

d) Xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm pháp luật về quy hoạch, kiến trúc, xây 

dựng đô thị; không có công trình xây dựng vi phạm pháp luật nghiêm trọng đến mức 

phải cƣỡng chế, tháo dỡ; 

đ) Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ văn hóa đƣợc xây dựng theo quy hoạch, thực 

hiện nghiêm các quy định pháp luật; không có cơ sở tàng trữ, lƣu hành sản phẩm văn 

hóa có nội dung độc hại. 

- Điều kiện 2: 

Thời gian đăng ký xây dựng “Phƣờng, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” từ 

hai (02) năm trở lên. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tƣ số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2013 quy định 

chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phƣờng đạt chuẩn văn minh 

đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.  
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- Quyết định 16/2012/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của UBND tỉnh AG Ban 

hành Quy định về việc công nhận các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang. 
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8. Thủ tục công nhận lại “Phƣờng, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” phƣờng, thị trấn: 

+ Đăng ký xây dựng lại “Phƣờng, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” với 

Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

+ Tổ chức Lễ phát động xây dựng “Phƣờng, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô 

thị” (Phổ biến tiêu chuẩn và thông qua kế hoạch giữ vững “Phường, Thị trấn đạt 

chuẩn văn minh đô thị”); 

+ Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; 

+ Xây dựng báo cáo thành tích gửi Ủy ban nhân dân phƣờng, thị trấn. 

- Bƣớc 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phƣờng, thị trấn có Công văn đề nghị 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Bƣớc 3. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” 

cấp huyện tổ chức kiểm tra, thẩm định kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận 

“Phƣờng, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” (có văn bản kiểm tra). 

- Bƣớc 4. Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện phối hợp với Bộ phận Thi 

đua - Khen thƣởng cùng cấp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, 

quyết định công nhận và cấp Giấy công nhận lại “Phƣờng, Thị trấn đạt chuẩn văn 

minh đô thị”. 

Căn cứ hồ sơ đề nghị và biên bản kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu 

chuẩn “Phƣờng, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” của Ban Chỉ đạo cấp huyện. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận “Phƣờng, Thị trấn đạt 

chuẩn văn minh đô thị”, kèm theo Giấy công nhận lại; trƣờng hợp không công nhận, 

phải có văn bản trả lời Ủy ban nhân dân phƣờng, thị trấn và nêu rõ lý do chƣa công 

nhận. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện.  

c) Thành phần hồ sơ:  

(1) Báo cáo thành tích năm (05) năm xây dựng “Phƣờng, Thị trấn đạt chuẩn 

văn minh đô thị” của Trƣởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” phƣờng, thị trấn, có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

phƣờng, thị trấn. 

(2) Công văn đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phƣờng, thị trấn. 

d) Số lƣợng hồ sơ: Một (01) bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết: Năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Phƣờng, thị trấn. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 



 

94 

 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Bộ phận Thi đua-Khen thƣởng cấp huyện. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính và Giấy 

công nhận lại. 

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Điều kiện 1: 

1. Quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch 

a) Quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chi tiết đô thị phải đƣợc cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; đƣợc công bố công khai rộng rãi; 

b) Xây dựng, nâng cấp, cải tạo 90% trở lên các công trình công cộng về 

hành chính, văn hóa-xã hội và hạ tầng cơ sở đô thị; 

c) Đạt 100% công trình công cộng xây mới (kể từ khi quy hoạch được phê 

duyệt) đúng quy hoạch, có kiến trúc hài hòa, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây 

dựng hiện hành; 

d) Thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nƣớc về xây dựng; phát huy vai trò 

tự quản cộng đồng trong việc thực hiện quy hoạch kiến trúc, xây dựng đô thị; 

đ) Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình công cộng trên địa bàn, 

phục vụ lợi ích công cộng; không lẫn chiếm, sử dụng diện tích đất công và công 

trình công cộng vào mục đích thƣơng mại, nhà ở. 

2. Nâng cao chất lượng Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa 

a) 80% trở lên gia đình đƣợc công nhận “Gia đình văn hóa” 03 (ba) năm 

liên tục trở lên;  

b) 60% trở lên nhà ở của ngƣời dân đƣợc xây dựng mới, hoặc cải tạo, 

chỉnh trang, làm đẹp kiến trúc đô thị; 

c) 80% trở lên tổ dân phố (hoặc tƣơng đƣơng) đƣợc công nhận “Tổ dân 

phố văn hóa” 06 (sáu) năm liên tục trở lên; 

d) 100% tổ dân phố vận động đƣợc ngƣời dân tham gia bảo dƣỡng, nâng 

cấp cơ sở hạ tầng đô thị và đảm bảo vệ sinh môi trƣờng; 

đ) 80% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn phƣờng, 

thị trấn đạt chuẩn văn hóa liên tục từ 05 (năm) năm trở lên. 

3. Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị 

a) 80% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định hiện hành về nếp sống 

văn minh trong việc cƣới, việc tang, lễ hội và nếp sống văn minh đô thị; 

b) Không lấn chiếm lòng đƣờng, hè phố gây cản trở giao thông, không cơi 

nới, làm mái che, mái vẩy, đặt biển quảng cáo sai quy định, gây mất mỹ quan đô 

thị; 

c) Đạt tỷ lệ cây xanh công cộng, tỷ lệ đất giao thông tĩnh, tiêu chuẩn cấp 

nƣớc, thoát nƣớc và chiếu sáng đô thị theo quy định; 
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d) Đảm bảo vệ sinh môi trƣờng; thu gom rác thải theo quy định; 100% 

cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn quy định về môi trƣờng;  

đ) Xây dựng quan hệ cộng đồng thân thiện, đoàn kết giúp nhau “Xóa 

đói, giảm nghèo”; hợp tác phát triển kinh tế. 

4. Xây dựng phong trào văn hóa, thể thao 

a) Trung tâm Văn hóa - Thể thao phƣờng, thị trấn có cơ sở vật chất, trang 

thiết bị bảo đảm, ổn định về tổ chức, hoạt động thƣờng xuyên hiệu quả; 

b) 80% trở lên tổ dân phố có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao hoạt động 

thƣờng xuyên; thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia;  

c) Duy trì thƣờng xuyên các hoạt động văn nghệ quần chúng, hoạt động câu lạc 

bộ; hoạt động thể dục thể thao; bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng     

cảnh; các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống ở địa phƣơng; 

d) Thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa”; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; đảm bảo an toàn giao thông; không 

phát sinh tệ nạn xã hội, trọng án hình sự. 

5. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương 

a) 95% trở lên hộ gia đình đƣợc phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện  đƣờng lối, chủ 

trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc và các quy định của địa phƣơng; 

b) 100% tổ dân phố xây dựng và thực hiện tốt quy ƣớc cộng đồng; có tổ tự 

quản hoạt động thƣờng xuyên; mâu thuẫn, bất hòa đƣợc giải quyết tại cộng đồng; 

thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, không có khiếu kiện đông ngƣời, vƣợt cấp, 

trái pháp luật; 

c) Tổ chức các hoạt động để nhân dân tham gia giám sát chính quyền, xây dựng 

hệ thống chính trị cơ sở, đấu tranh phòng chống tham nhũng và thực hiện các chính 

sách xã hội; 

d) Xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm pháp luật về quy hoạch, kiến trúc, xây 

dựng đô thị; không có công trình xây dựng vi phạm pháp luật nghiêm trọng đến mức 

phải cƣỡng chế, tháo dỡ; 

đ) Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ văn hóa đƣợc xây dựng theo quy hoạch, thực 

hiện nghiêm các quy định pháp luật; không có cơ sở tàng trữ, lƣu hành sản phẩm văn 

hóa có nội dung độc hại. 

- Điều kiện 2: 

Thời gian đăng ký xây dựng lại “Phƣờng, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 

từ năm (05) năm trở lên. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tƣ số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2013 quy định 

chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phƣờng đạt chuẩn văn minh 

đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.  
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- Quyết định 16/2012/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của UBND tỉnh AG Ban 

hành Quy định về việc công nhận các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang. 
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V. LĨNH VỰC THƢ VIỆN 

1. Thủ tục đăng ký hoạt động thƣ viện tƣ nhân có vốn sách ban đầu từ 

1.000 bản đến dƣới 2.000 bản 

a) Trình tự thực hiện:  

Ngƣời đứng tên thành lập thƣ viện gửi hồ sơ đăng ký hoạt động đến Phòng 

Văn hóa và Thông tin cấp huyện, nơi thƣ viện đặt trụ sở. Sau khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ của ngƣời đứng tên thành lập thƣ viện, cơ quan nhận hồ sơ có trách nhiệm 

cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thƣ viện cho thƣ viện. Trong trƣờng hợp 

từ chối phải có ý kiến bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện:  

Nộp hồ sơ tại Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện, nơi thƣ viện đặt trụ sở.  

c) Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đăng ký hoạt động thƣ viện (Mẫu 1 ban hành kèm theo Nghị định số 

02/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2009); 

(2) Danh mục vốn tài liệu thƣ viện hiện có (Mẫu 2 ban hành kèm theo Nghị 

định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2009); 

(3) Sơ yếu lý lịch của ngƣời đứng tên thành lập thƣ viện có xác nhận của Ủy 

ban nhân dân cấp xã nơi cƣ trú; 

(4) Nội quy thƣ viện. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.      

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin cấp 

huyện, nơi thƣ viện đặt trụ sở  

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.                      

i) Phí, lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đăng ký hoạt động thƣ viện tƣ nhân có phục vụ cộng đồng (Mẫu 1 ban 

hành kèm theo Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2009); 

- Bảng kê danh mục các tài liệu hiện có trong thƣ viện (Mẫu 2 ban hành kèm 

theo Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2009). 

l) Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:  

(1) Có vốn tài liệu ban đầu về một hay nhiều môn loại tri thức khoa học với 

số lƣợng ít nhất là 500 bản sách và 1 tên ấn phẩm định kỳ, đƣợc xử lý theo quy tắc 

nghiệp vụ thƣ viện. 
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(2) Có diện tích đáp ứng yêu cầu về bảo quản vốn tài liệu và phục vụ công 

chúng với số lƣợng chỗ ngồi đọc ít nhất 10 chỗ, không ảnh hƣởng tới trật tự, an 

toàn giao thông; đảm bảo vệ sinh môi trƣờng và cảnh quan văn hóa. 

(3) Có đủ phƣơng tiện phòng cháy, chữa cháy và các trang thiết bị chuyên dùng 

ban đầu nhƣ giá, tủ để tài liệu; bàn, ghế cho ngƣời đọc; hộp mục lục hoặc bản danh 

mục vốn tài liệu thƣ viện để phục vụ tra cứu; tùy điều kiện cụ thể của thƣ viện có thể 

có các trang thiết bị hiện đại khác nhƣ máy tính, các thiết bị viễn thông. 

(4) Ngƣời đứng tên thành lập và làm việc trong thƣ viện: 

a) Ngƣời đứng tên thành lập thƣ viện phải có quốc tịch Việt Nam, đủ 18 tuổi 

trở lên; có đầy đủ năng lực pháp lý và năng lực hành vi; am hiểu về sách báo và 

lĩnh vực thƣ viện. 

b) Ngƣời làm việc trong thƣ viện phải tốt nghiệp trung cấp thƣ viện hoặc 

tƣơng đƣơng. Nếu tốt nghiệp trung cấp ngành khác thì phải đƣợc bồi dƣỡng kiến 

thức nghiệp vụ tƣơng đƣơng trình độ trung cấp thƣ viện. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Pháp lệnh Thƣ viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000. Có hiệu 

lực từ ngày 01/4/2001. 

- Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 6/8/2002 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành pháp lệnh Thƣ viện. Có hiệu lực từ ngày 21/8/2002. 

- Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 6/01/2009 của Chính phủ quy định về 

tổ chức và hoạt động của thƣ viện tƣ nhân có phục vụ cộng đồng. Có hiệu lực từ  

ngày 21/02/2009. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

________________________________________________________ 
 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

THƢ VIỆN TƢ NHÂN CÓ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG 
 

 

Kính gửi: ………………………..............……… 

 

Tên tôi là: 
- Sinh ngày/tháng/năm: 

- Nam (nữ): 

- Trình độ văn hóa: 

- Trình độ chuyên môn: 

- Hộ khẩu thƣờng trú: 

đứng tên thành lập thƣ viện tƣ nhân có phục vụ cộng đồng. 

Tên thƣ viện:  
Địa chỉ:                                     ; Số điện thoại:              ; Fax/E.mail: 

Tổng số bản sách:                     ; Tổng số tên báo, tạp chí: 

(tính đến thời điểm xin thành lập thƣ viện) 

Diện tích thƣ viện:                      ; Số chỗ ngồi: 

Nhân viên thƣ viện:  

- Số lƣợng: 

- Trình độ: 

Nguồn kinh phí của thƣ viện: 

Tôi làm đơn này đề nghị đăng ký hoạt động cho Thƣ viện ………………… 

với…………………………………………………………………………… 

 

  ………, ngày   tháng   năm  

Ngƣời làm đơn 

( ký tên) 

 

 

 

 

 



 

100 

 

BẢNG KÊ DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU 

HIỆN CÓ TRONG THƢ VIỆN 

 

 

 

STT 

 

Tên sách 

 

Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất bản 

Nguồn 

gốc tài 

liệu 

Hình thức tài 

liệu (sách báo, 

CD-ROM…) 
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VI. LĨNH VỰC GIA ĐÌNH 

1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ 

nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 

a) Trình tự thực hiện: 

- Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình do các tổ chức, cá nhân trong nƣớc 

thành lập mà không thuộc các trƣờng hợp do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 

08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sau đây 

viết tắt là Nghị định số 08/2009/NĐ-CP) nộp hồ sơ cho Phòng Văn hóa và Thông 

tin.  

- Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy biên nhận cho bên 

nộp hồ sơ.  

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 

nhận hồ sơ phải có kết quả thẩm định hồ sơ. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ thì cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hƣớng dẫn cơ sở hoàn thiện hồ sơ, thời hạn có 

kết quả thẩm định đƣợc tính lại từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định, cơ quan 

thẩm định phải gửi một bộ hồ sơ và biên bản thẩm định cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo 

lực gia đình tới Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây 

gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện). 

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và biên bản 

thẩm định, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động cho cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.  

Trƣờng hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận hoạt động thì phải nêu rõ lý do 

bằng văn bản. 

b) Cách thức thức hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bƣu 

chính cho Phòng Văn hóa và Thông tin. 

c) Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (mẫu 

số M4b ban hành kèm theo Thông tƣ số 02/2010/TT-BVHTTDL);  

(2) Dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. 

Quy chế phải có các nội dung cơ bản sau: 

- Mục tiêu, tên gọi, địa bàn và quy mô hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân 

bạo lực gia đình;  

- Cơ cấu tổ chức, mối quan hệ trong chỉ đạo, điều hành của cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân bạo lực gia đình; 

- Trách nhiệm của ngƣời đứng đầu, nhân viên trực tiếp chăm sóc, tƣ vấn và 

những ngƣời khác làm việc tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; 
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- Trách nhiệm, quyền lợi của nạn nhân bạo lực gia đình khi đƣợc tiếp nhận 

vào cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; 

- Nguyên tắc quản lý tài sản, tài chính và những quy định có tính chất hành 

chính phù hợp với đặc điểm của loại hình cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. 

(3) Xác nhận bằng văn bản của Uỷ ban nhân dân xã, phƣờng, thị trấn về địa 

điểm của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình có trụ sở hoạt động đặt trên địa 

bàn; 

(4) Bản thuyết minh về nguồn lực tài chính, gồm những nội dung sau:  

- Tình hình tài chính hiện có của cơ sở (bao gồm: tiền mặt, tiền gửi có trong 

tài khoản tại ngân hàng, kho bạc); nguồn kinh phí nếu nhận từ nguồn tài trợ, cần 

nêu rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân tài trợ, số tiền, hiện vật và thời gian tài trợ; 

- Nguồn tài chính đƣợc cam kết đảm bảo cho hoạt động của cơ sở (nếu có). 

(5) Sơ yếu lý lịch của ngƣời đứng đầu cơ sở có xác nhận của Uỷ ban nhân 

dân cấp xã nơi cƣ trú hoặc cơ quan quản lý nhà nƣớc quản lý ngƣời đứng đầu; 

 (6) Danh sách ngƣời làm việc tại cơ sở có xác nhận của ngƣời đứng đầu cơ 

sở, kèm theo bản sao Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo 

lực gia đình (nếu có). Nếu chƣa có Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ chăm sóc 

nạn nhân bạo lực gia đình thì trong hồ sơ phải nêu rõ kế hoạch tham gia tập huấn 

cho ngƣời làm việc. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 02 bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết: 

Thời gian thực hiện là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Văn hoá, Thông tin cấp 

huyện. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.   

- Quy chế hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình đƣợc Ủy 

ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. 

i) Lệ phí: Không quy định lệ phí trong các văn bản.  

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

 Đơn đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (mẫu số 

M4b, ban hành kèm theo Thông tƣ số 02/2010/TT-BVHTTDL).  

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Có nơi làm việc cố định, có nguồn kinh phí để đảm bảo hoạt động của cơ 

sở; 

- Ngƣời đứng đầu cơ sở có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc 

các trƣờng hợp đang trong thời gian chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa 

án hoặc quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phƣờng, thị trấn, đƣa vào cơ 
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sở chữa bệnh, đƣa vào cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính;   

- Có nhân viên tƣ vấn và ngƣời làm việc tại cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn quy 

định tại Điều 15 Nghị định số 08/2009/NĐ-CP, gồm các tiêu chuẩn:  

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt; 

+ Có kiến thức và kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực tƣ vấn và hỗ trợ nạn 

nhân; 

+ Có chứng chỉ nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình. 

+ Ngƣời làm việc tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình phải đƣợc tập 

huấn về phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Cơ sở có diện tích tối thiểu là 30m
2
, có phòng đƣợc bố trí là nơi tạm lánh 

cho nạn nhân bạo lực gia đình, đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh, môi trƣờng;  

m) Căn cứ pháp lý 

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 đƣợc Quốc hội 

thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2008; 

- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ 

Quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo 

lực gia đình. Có hiệu lực từ ngày 21/3/2009; 

- Thông tƣ số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ 

trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt 

động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tƣ vấn về phòng, chống 

bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tƣ vấn; cấp thẻ nhân viên tƣ vấn, chứng 

nhận nghiệp vụ chăm sóc, tƣ vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu 

lực từ ngày 30/4/2010. 

- Thông tƣ số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tƣ số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trƣởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ 

sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tƣ vấn về phòng, chống bạo lực gia 

đình; tiêu chuẩn của nhân viên tƣ vấn; cấp thẻ nhân viên tƣ vấn; chứng nhận 

nghiệp vụ chăm sóc,  tƣ vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu 

lực từ ngày 20/02/2015. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_________________________________________________________ 

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

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

 

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

 

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ 

Quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo 

lực gia đình; 

Căn cứ Thông tƣ số.../2010/TT-BVHTTDL ngày... tháng...năm 2010 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Hƣớng dẫn về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở 

hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tƣ vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; 

tiêu chuẩn của nhân viên tƣ vấn; cấp thẻ nhân viên tƣ vấn, chứng chỉ nghiệp vụ 

chăm sóc, tƣ vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. 

Sau khi đã xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực 

gia đình với tên gọi là …………………………...…………….............… 

Chúng tôi gồm: 

- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):………………………………………….. 

- Năm sinh:………………………………………………………………….. 

- Địa chỉ thƣờng trú: ....................................................................................... 

- Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu: ……………………………….………. 

Ngày cấp: …………...….. nơi cấp ……………........................................... 

- Quốc tịch: …………………………………………………………………. 

- Trình độ học vấn ………………………………………………………….. 

Làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền, kèm theo các loại giấy tờ cần thiết 

theo quy định, đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, hoạt 

động trong phạm vi địa phƣơng (tỉnh/huyện), trụ sở tại:............................................. 

Hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình của chúng tôi chắc chắn sẽ 

góp phần vào việc phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phƣơng. 

Chúng tôi (tôi) cam kết thực hiện đúng Quy chế hoạt động của cơ sở đƣợc cấp có 

thẩm quyền phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành. 

 

Đại diện tổ chức, cá nhân xin  

đăng ký hoạt động của cơ sở  

(Ký tên) 
1
 Nếu là tập thể thì ghi rõ thông tin các thành viên sáng lập 
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2. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ 

nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 

a) Trình tự thực hiện: 

- Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình do các tổ chức, cá nhân trong nƣớc 

thành lập đã đƣợc Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động nếu bị mất, bị rách hoặc hƣ hỏng nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.  

- Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ 

sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. 

Nếu không đồng ý việc cấp lại, Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải trả lời bằng 

văn bản, nêu rõ lý do.  

- Cơ sở đƣợc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động có trách nhiệm 

thông báo bằng văn bản (kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

đƣợc cấp lại) cho Phòng Văn hoá, Thông tin để theo dõi, quản lý. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bƣu 

chính tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện.  

c) Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân bạo lực gia đình; 

(2) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cũ (trong trƣờng hợp bị rách hoặc 

hƣ hỏng); 

(3) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc quy chế hoạt động 

đƣợc phê duyệt (trong trƣờng hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bị mất). 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết: 

Thời gian thực hiện là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Văn hoá, Thông tin cấp 

huyện. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (cấp lại).  

i) Lệ phí: Không quy định lệ phí trong các văn bản.  

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

ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (Mẫu số M8b Phụ lục ban 

hành kèm theo Thông tƣ số 23/2014/TT-BVHTTDL).  

l) Điều kiện thực hiện thủ tục: Không. 

m) Căn cứ pháp lý:  

- Thông tƣ số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ 

trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt 
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động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tƣ vấn về phòng, chống 

bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tƣ vấn; cấp thẻ nhân viên tƣ vấn, chứng 

nhận nghiệp vụ chăm sóc, tƣ vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu 

lực từ ngày 30/4/2010. 

- Thông tƣ số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tƣ số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trƣởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ 

sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tƣ vấn về phòng, chống bạo lực gia 

đình; tiêu chuẩn của nhân viên tƣ vấn; cấp thẻ nhân viên tƣ vấn; chứng nhận 

nghiệp vụ chăm sóc,  tƣ vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu 

lực từ ngày 20/02/2015. 
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Mẫu số M8b: 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

(Khổ giấy 210mm x 297mm) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_________________________ 

 

.........., Ngày...... tháng....... năm........ 

  

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG  

CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH  

  

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

- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):………………………………………….. 

- Nă sinh:…………………………………………………………………… 

- Địa chỉ thƣờng trú: ....................................................................................... 

- Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu:……………… ngày cấp:…………….. 

nơi cấp ……………................................................................................................ 

Quốc tịch: ………………………………………………………………… 

- Đại diện Cơ sở:……………………………………………………………. 

Làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. 

Lý do đề nghị cấp lại: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở bị 

………………..(mất, rách nát, hƣ hỏng). 

Cam kết của Cơ sở: 

- Trung thực trong việc đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

của cơ sở; 

- Thực hiện đúng Quy chế hoạt động của cơ sở đƣợc cấp có thẩm quyền phê 

duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành. 

Đại diện tổ chức, cá nhân xin  

đăng ký hoạt động của cơ sở  

(ký tên) 
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3. Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ 

nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 

a) Trình tự thực hiện: 

- Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình do các tổ chức, cá nhân trong nƣớc 

thành lập đã đƣợc Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động nếu có sự thay đổi về tên gọi, địa chỉ đặt trụ sở, ngƣời đứng đầu, nội dung 

hoạt động thì nộp hồ sơ đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tại Phòng 

Văn hóa và Thông tin.  

- Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy biên nhận cho bên 

nộp hồ sơ.  

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng 

Văn hoá, Thông tin phải có kết quả thẩm định hồ sơ. 

Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm 

hƣớng dẫn cơ sở hoàn thiện hồ sơ, thời hạn có kết quả thẩm định đƣợc tính lại từ 

khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định, cơ quan 

thẩm định phải gửi một bộ hồ sơ và biên bản thẩm định tới Uỷ ban nhân dân cấp 

huyện.  

 - Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ và biên bản thẩm 

định, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm đổi Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động cho cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.  

- Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia 

đình đƣợc cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phê duyệt đồng thời 

với việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ sở.  

Trƣờng hợp từ chối đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì Uỷ ban nhân 

dân cấp huyện phải nêu rõ lý do bằng văn bản.  

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bƣu 

chính tại Phòng Văn hóa và Thông tin.  

c) Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động; 

(2) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã đƣợc cấp cho cơ sở; 

(3) Các giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi (tên gọi, địa chỉ, ngƣời đứng 

đầu, nội dung hoạt động); 

(4) Dự thảo Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của cơ sở (nếu có sửa đổi, bổ 

sung). 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết: 

Thời gian thực hiện là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 
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g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Văn hoá, Thông tin cấp 

huyện. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.  

- Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của cơ sở đƣợc cơ quan cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động phê duyệt (trƣờng hợp quy chế hoạt động đƣợc 

sửa đổi, bổ sung). 

i) Lệ phí: Không quy định lệ phí trong các văn bản.  

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (Mẫu số M8b1 Phụ lục ban hành 

kèm theo Thông tƣ số 23/2014/TT-BVHTTDL). 

l) Điều kiện thực hiện thủ tục: Không. 

m) Căn cứ pháp lý:  

- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ 

Quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo 

lực gia đình. Có hiệu lực từ ngày 21/3/2009; 

- Thông tƣ số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ 

trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt 

động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tƣ vấn về phòng, chống 

bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tƣ vấn; cấp thẻ nhân viên tƣ vấn, chứng 

nhận nghiệp vụ chăm sóc, tƣ vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu 

lực từ ngày 30/4/2010. 

- Thông tƣ số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tƣ số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trƣởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ 

sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tƣ vấn về phòng, chống bạo lực gia 

đình; tiêu chuẩn của nhân viên tƣ vấn; cấp thẻ nhân viên tƣ vấn; chứng nhận 

nghiệp vụ chăm sóc,  tƣ vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu 

lực từ ngày 20/02/2015. 
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Mẫu số M8b1: 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_________________________ 

 

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

  

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG  

CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH  

  

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

- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):………………………………………….. 

- Đại diện Cơ sở:……………………………………………………………. 

- Năm sinh:………………………………………………………………...... 

- Địa chỉ thƣờng trú: ....................................................................................... 

- Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu:……………… ngày cấp:…………….. 

nơi cấp ……………................................................................................................ 

Quốc tịch: …………………………………………………………………... 

- Đại diện Cơ sở:……………………………………………………………. 

Làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền đổi Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. 

Lý do đề nghị cấp đổi: Cơ sở có nhu cầu thay đổi …………………….(tên 

gọi, ngƣời đứng đầu, địa điểm đặt trụ sở).  

Cam kết của Cơ sở: 

- Việc đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở không nhằm mục 

đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ cũng nhƣ các hoạt động khác; 

- Thực hiện đúng Quy chế hoạt động của cơ sở đƣợc cấp có thẩm quyền phê 

duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành. 

Đại diện tổ chức, cá nhân xin  

đăng ký hoạt động của cơ sở  

(ký tên) 
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4. Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tƣ vấn về 

phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 

a) Trình tự thực hiện: 

- Cơ sở tƣ vấn về phòng, chống bạo lực gia đình do các tổ chức, cá nhân 

trong nƣớc thành lập mà không thuộc các trƣờng hợp do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 

số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hƣớng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sau đây viết tắt 

là Nghị định số 08/2009/NĐ-CP) nộp hồ sơ cho Phòng Văn hoá và Thông tin.  

- Phòng Văn hoá và Thông tin tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy biên nhận cho bên 

nộp hồ sơ.  

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 

nhận hồ sơ phải có kết quả thẩm định hồ sơ. 

Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm 

hƣớng dẫn cơ sở hoàn thiện hồ sơ, thời hạn có kết quả thẩm định đƣợc tính lại từ 

khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định, cơ quan 

thẩm định phải gửi một bộ hồ sơ và biên bản thẩm định cơ sở tƣ vấn về phòng, 

chống bạo lực gia đình tới Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và biên bản 

thẩm định, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động cho cơ sở tƣ vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.  

Trƣờng hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì phải nêu rõ 

lý do bằng văn bản. 

b) Cách thức thức hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bƣu 

chính cho Phòng Văn hoá và Thông tin. 

c) Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đăng ký hoạt động của cơ sở tƣ vấn về phòng, chống bạo lực gia 

đình (theo mẫu số M4a ban hành kèm theo Thông tƣ số 02/2010/TT-BVHTTDL); 

(2) Dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở tƣ vấn về phòng, chống bạo lực 

gia đình. Quy chế phải có các nội dung cơ bản sau: 

- Mục tiêu, tên gọi, địa bàn và quy mô hoạt động của cơ sở tƣ vấn về phòng, 

chống bạo lực gia đình; 

- Cơ cấu tổ chức, mối quan hệ trong chỉ đạo, điều hành của cơ sở tƣ vấn về 

phòng, chống bạo lực gia đình;  

- Trách nhiệm của ngƣời đứng đầu, nhân viên trực tiếp chăm sóc, tƣ vấn và 

những ngƣời khác làm việc tại cơ sở tƣ vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; 

- Trách nhiệm, quyền lợi của ngƣời gây bạo lực gia đình khi đƣợc tiếp nhận 

vào cơ sở tƣ vấn về phòng chống bạo lực gia đình; 
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- Nguyên tắc quản lý tài sản, tài chính và những quy định có tính chất hành 

chính phù hợp với đặc điểm của loại hình cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. 

(3) Xác nhận  bằng văn bản của Uỷ ban nhân dân xã, phƣờng, thị trấn về địa 

điểm của cơ sở tƣ vấn về phòng, chống bạo lực gia đình có trụ sở chính hoạt động 

đặt trên địa bàn; 

(4) Bản thuyết minh về nguồn lực tài chính, gồm những nội dung sau:  

- Tình hình tài chính hiện có của cơ sở (bao gồm: tiền mặt, tiền gửi có trong 

tài khoản tại ngân hàng, kho bạc); nguồn kinh phí nếu nhận từ nguồn tài trợ, cần 

nêu rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân tài trợ, số tiền, hiện vật và thời gian tài trợ; 

- Nguồn tài chính đƣợc cam kết đảm bảo cho hoạt động của cơ sở (nếu có). 

(5) Sơ yếu lý lịch của ngƣời đứng đầu cơ sở có xác nhận của Uỷ ban nhân 

dân cấp xã nơi cƣ trú hoặc cơ quan quản lý nhà nƣớc quản lý ngƣời đứng đầu;  

(6) Danh sách ngƣời làm việc tại cơ sở có xác nhận của ngƣời đứng đầu cơ 

sở, kèm theo bản sao Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ tƣ vấn về phòng, chống 

bạo lực gia đình (nếu có). Nếu chƣa có Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ tƣ vấn 

về phòng, chống bạo lực gia đình thì trong hồ sơ phải nêu rõ kế hoạch tham gia tập 

huấn cho ngƣời làm việc. 

c) Số lƣợng hồ sơ: 02 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết:  

Thời gian thực hiện là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức,cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Văn hoá, Thông tin cấp 

huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tƣ vấn về phòng, chống bạo 

lực gia đình.  

- Quy chế hoạt động của cơ sở đƣợc đƣợc Ủy ban nhân dân cấp huyện phê 

duyệt. 

h) Lệ phí: Không quy định lệ phí trong các văn bản. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Đơn đăng ký hoạt động của cơ sở tƣ vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

(theo mẫu số M4a ban hành kèm theo Thông tƣ số 02/2010/TT-BVHTTDL); 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Có nơi làm việc cố định, có nguồn kinh phí để đảm bảo hoạt động của cơ 

sở;  

- Ngƣời đứng đầu cơ sở có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc 

các trƣờng hợp đang trong thời gian chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa 

án hoặc quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phƣờng, thị trấn, đƣa vào cơ 
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sở chữa bệnh, đƣa vào cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính;  

- Có nhân viên tƣ vấn và ngƣời làm việc tại cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn quy 

định tại Điều 15 Nghị định số 08/2009/NĐ-CP, gồm các tiêu chuẩn:  

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt; 

+ Có kiến thức và kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực tƣ vấn và hỗ trợ nạn 

nhân; 

+ Có chứng chỉ nghiệp vụ tƣ vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; 

+ Ngƣời làm việc tại cơ sở tƣ vấn về phòng, chống bạo lực gia đình phải 

đƣợc tập huấn về phòng, chống bạo lực gia đình. 

m) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 đƣợc Quốc hội 

thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2008; 

- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ 

Quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo 

lực gia đình. Có hiệu lực từ ngày 21/3/2009; 

- Thông tƣ số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ 

trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt 

động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tƣ vấn về phòng, chống 

bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tƣ vấn; cấp thẻ nhân viên tƣ vấn, chứng 

nhận nghiệp vụ chăm sóc, tƣ vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu 

lực từ ngày 30/4/2010. 

- Thông tƣ số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tƣ số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trƣởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ 

sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tƣ vấn về phòng, chống bạo lực gia 

đình; tiêu chuẩn của nhân viên tƣ vấn; cấp thẻ nhân viên tƣ vấn; chứng nhận 

nghiệp vụ chăm sóc,  tƣ vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu 

lực từ ngày 20/02/2015. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

____________________________________________________________ 

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

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

CỦA CƠ SỞ TƢ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

 

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

Căn cứ Luật phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính 

phủ Quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống 

bạo lực gia đình; 

Căn cứ Thông tƣ số.../2010/TT-BVHTTDL ngày... tháng.....năm 2010 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hƣớng dẫn về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể 

cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tƣ vấn về phòng, chống bạo lực gia 

đình; tiêu chuẩn của nhân viên tƣ vấn; cấp thẻ nhân viên tƣ vấn, chứng chỉ nghiệp 

vụ chăm sóc, tƣ vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. 

Sau khi đã xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở tƣ vấn về phòng, 

chống bạo lực gia đình với tên gọi là ………...................……….…………….…  

Chúng tôi gồm: 

- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):………………………………………...... 

- Năm sinh:………………………………………………………………...... 

- Địa chỉ thƣờng trú: ....................................................................................... 

- Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu:………...........................................  ngày 

cấp:……………........................ nơi cấp …………….................................... 

Quốc tịch: ………………………………………………………………....... 

- Trình độ học vấn …………………………………………………….......... 

Làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền, kèm theo các loại giấy tờ cần 

thiết theo quy định, đăng ký hoạt động của cơ sở tƣ vấn về phòng, chống bạo lực 

gia đình, hoạt động trong phạm vi………, có trụ sở đặt tại:.................................. 

Hoạt động của cơ sở tƣ vấn về phòng, chống bạo lực gia đình của chúng tôi 

chắc chắn sẽ góp phần vào việc phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phƣơng. 

Chúng tôi (tôi) cam kết thực hiện đúng Quy chế hoạt động của cơ sở đƣợc 

cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành. 

 Đại diện tổ chức, cá nhân xin 

 đăng ký hoạt động của cơ sở 

 
1 

Nếu là tập thể sáng lập ghi rõ từng thành viên theo thông tin trên 
2
 toàn quốc/tỉnh/huyện 
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5. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tƣ vấn 

về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp 

huyện) 

a) Trình tự thực hiện: 

- Cơ sở tƣ vấn về phòng, chống bạo lực gia đình do các tổ chức, cá nhân 

trong nƣớc thành lập đã đƣợc Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động nếu bị mất, bị rách hoặc hƣ hỏng nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân 

cấp huyện đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. 

- Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ 

sở tƣ vấn phòng, chống bạo lực gia đình. 

Nếu không đồng ý việc cấp lại, Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải trả lời bằng 

văn bản, nêu rõ lý do. 

- Cơ sở đƣợc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động có trách nhiệm 

thông báo bằng văn bản (kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

đƣợc cấp lại) cho Phòng Văn hoá, Thông tin để theo dõi, quản lý. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bƣu 

chính tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện.  

c) Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tƣ vấn về 

phòng, chống bạo lực gia đình; 

(2) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cũ (trong trƣờng hợp bị rách hoặc 

hỏng); 

(3) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc quy chế hoạt động 

đƣợc phê duyệt (trong trƣờng hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bị mất). 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết: 

Thời gian thực hiện là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Văn hoá, Thông tin cấp 

huyện. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tƣ vấn về phòng, chống bạo lực 

gia đình (cấp lại).  

i) Lệ phí: Không quy định lệ phí trong các văn bản.  

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

ký hoạt động cơ sở tƣ vấn phòng, chống bạo lực gia đình (mẫu số M8a Phụ lục ban 

hành kèm theo Thông tƣ số 23/2014/TT-BVHTTDL). 

l) Điều kiện thực hiện thủ tục: Không. 
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m) Căn cứ pháp lý: 

- Thông tƣ số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ 

trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt 

động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tƣ vấn về phòng, chống 

bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tƣ vấn; cấp thẻ nhân viên tƣ vấn, chứng 

nhận nghiệp vụ chăm sóc, tƣ vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Thông tƣ số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tƣ số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trƣởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ 

sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tƣ vấn về phòng, chống bạo lực gia 

đình; tiêu chuẩn của nhân viên tƣ vấn; cấp thẻ nhân viên tƣ vấn; chứng nhận 

nghiệp vụ chăm sóc,  tƣ vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. 

 



 

117 

 

Mẫu số M8a: 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
 (Khổ  g iấy 210mm x  297mm)  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_________________________ 

 

.........., Ngày...... tháng....... năm........ 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG  

CỦA CƠ SỞ TƢ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

  

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

- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):………………………………………….. 

- Năm sinh:…………………………………………………………………. 

- Địa chỉ thƣờng trú: ....................................................................................... 

- Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu:……………… ngày cấp:…………….. 

nơi cấp ……………................................................................................................ 

Quốc tịch: …………………………………………………………………... 

- Đại diện Cơ sở:……………………………………………………………. 

Làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động của cơ sở tƣ vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. 

Lý do đề nghị cấp lại: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở bị 

………………..(mất, rách nát, hƣ hỏng). 

Cam kết của Cơ sở: 

- Trung thực trong việc đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

của cơ sở; 

- Thực hiện đúng Quy chế hoạt động của cơ sở đƣợc cấp có thẩm quyền phê 

duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành. 

 

Đại diện tổ chức, cá nhân xin  

đăng ký hoạt động của cơ sở  

(ký tên) 
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6. Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tƣ vấn về 

phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 

a) Trình tự thực hiện: 

- Cơ sở tƣ vấn về phòng, chống bạo lực gia đình do các tổ chức, cá nhân 

trong nƣớc thành lập đã đƣợc Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động nếu có thay đổi về tên gọi, địa chỉ đặt trụ sở, ngƣời đứng đầu, 

nội dung hoạt động thì nộp hồ sơ cho Phòng Văn hóa và Thông tin.  

- Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy biên nhận cho bên 

nộp hồ sơ.  

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng 

Văn hoá và Thông tin phải có kết quả thẩm định hồ sơ. 

Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm 

hƣớng dẫn cơ sở hoàn thiện hồ sơ, thời hạn có kết quả thẩm định đƣợc tính lại từ 

khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định, cơ quan 

thẩm định phải gửi một bộ hồ sơ và biên bản thẩm định cơ sở tƣ vấn về phòng, 

chống bạo lực gia đình tới Uỷ ban nhân dân cấp huyện.  

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ và biên bản thẩm 

định, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm đổi Giấy chứng nhận  đăng ký 

hoạt động cho cơ sở tƣ vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.  

- Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của cơ sở đƣợc cơ quan cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động phê duyệt đồng thời với việc cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động cho cơ sở.  

Trƣờng hợp từ chối đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì Uỷ ban nhân 

dân cấp huyện phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.  

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bƣu 

chính cho Phòng Văn hóa và Thông tin. 

c) Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tƣ vấn về 

phòng, chống bạo lực gia đình; 

(2) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã đƣợc cấp cho cơ sở; 

(3) Các giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi (tên gọi, địa chỉ, ngƣời đứng 

đầu, nội dung hoạt động); 

(4) Dự thảo Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của cơ sở tƣ vấn về phòng, 

chống bạo lực gia đình (nếu có sửa đổi, bổ sung). 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết: 

Thời gian thực hiện là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 
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g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Văn hoá, Thông tin cấp 

huyện. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ sở tƣ vấn về phòng, chống 

bạo lực gia đình.  

- Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của cơ sở đƣợc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện phê duyệt (trƣờng hợp có sửa đổi, bổ sung) 

i) Lệ phí: Không quy định lệ phí trong các văn bản.  

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động cơ sở tƣ vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (Mẫu số M8a1 Phụ lục 

ban hành kèm theo Thông tƣ số 23/2014/TT-BVHTTDL). 

l) Điều kiện thực hiện thủ tục: Không. 

m) Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ 

Quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo 

lực gia đình; 

- Thông tƣ số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ 

trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt 

động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tƣ vấn về phòng, chống 

bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tƣ vấn; cấp thẻ nhân viên tƣ vấn, chứng 

nhận nghiệp vụ chăm sóc, tƣ vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình; 

- Thông tƣ số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tƣ số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trƣởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ 

sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tƣ vấn về phòng, chống bạo lực gia 

đình; tiêu chuẩn của nhân viên tƣ vấn; cấp thẻ nhân viên tƣ vấn; chứng nhận 

nghiệp vụ chăm sóc,  tƣ vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_________________________ 

 

.........., ngày...... tháng....... năm........ 
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 ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG  

CỦA CƠ SỞ TƢ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

  

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

- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):………………………………………….. 

- Năm sinh:………………………………………………………………… 

- Địa chỉ thƣờng trú: ....................................................................................... 

- Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu:……………… ngày cấp:…………….. 

nơi cấp ……………................................................................................................ 

Quốc tịch: ………………………………………………………………… 

- Đại diện Cơ sở:……………………………………………………………. 

Làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền đổi Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động của cơ sở tƣ vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. 

Lý do đề nghị cấp đổi: Cơ sở có nhu cầu thay đổi ………………………..... 

(tên gọi, ngƣời đứng đầu, địa điểm của trụ sở). 

Cam kết của Cơ sở: 

- Việc đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở không nhằm mục 

đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ cũng nhƣ các hoạt động khác; 

- Thực hiện đúng Quy chế hoạt động của cơ sở đƣợc cấp có thẩm quyền phê 

duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành. 

 

Đại diện tổ chức, cá nhân xin  

đăng ký hoạt động của cơ sở  

(ký tên) 
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VII. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƢỚC 

1. Thủ tục đăng ký và xác nhận đăng ký khai thác nƣớc dƣới đất thuộc 

thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1:  Căn cứ Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nƣớc dƣới đất 
đƣợc phê duyệt, trƣởng khóm, ấp (sau đây gọi chung là trƣởng ấp) thực hiện rà 
soát, lập danh sách tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai thác nƣớc dƣới đất thuộc 
diện phải đăng ký trên địa bàn; thông báo và phát hai (02) tờ khai quy định tại Mẫu 
số 38 kèm theo Thông tƣ số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trƣờng cho tổ chức, cá nhân để kê khai; 

- Bƣớc 2: Trong thời hạn không quá mƣời (10) ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đƣợc tờ khai, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm hoàn thành hai (02) tờ khai và 
nộp cho cơ quan đăng ký (tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện) hoặc nộp 
cho trƣởng ấp để nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- Bƣớc 3:  Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, tổ chức, cá nhân, cơ 
quan đăng ký có trách nhiệm kiểm tra thông tin, xác nhận vào tờ khai và gửi một 
(01) bản cho tổ chức, cá nhân. Cụ thể nhƣ sau: 

+ Trong thời gian một (01) ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện có trách nhiệm chuyển tờ khai cho Phòng 
Tài nguyên và Môi trƣờng; 

+ Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc 
tờ khai của tổ chức, cá nhân, Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng có trách nhiệm 
kiểm tra nội dung thông tin, nếu đủ căn cứ xác nhận thì trình Ủy ban nhân dân cấp 
huyện xác nhận; trƣờng hợp hồ sơ không đủ điều kiện để xác nhận thì trả lại hồ sơ 
cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không xác nhận; 

+ Trong thời gian hai (02) ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện có 
trách nhiệm xem xét, xác nhận và chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng; 

+ Trong thời gian hai (02) ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và môi trƣờng 
cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả của huyện để gửi một (01) bản tờ khai đã đƣợc xác nhận cho tổ 
chức, cá nhân. Trƣờng hợp không đủ điều kiện để đƣợc xác nhận đăng ký, Ủy ban 
nhân dân cấp huyện trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do. 

Trƣờng hợp tổ chức, cá nhân đã đăng ký khai thác nƣớc dƣới đất, nếu không 
tiếp tục khai thác, sử dụng thì phải thông báo và trả tờ khai cho cơ quan đăng ký 
hoặc trƣởng ấp để báo cho cơ quan đăng ký; thực hiện việc trám, lấp giếng không 
sử dụng theo quy định đối với các giếng không tiếp tục khai thác nƣớc dƣới đất. 

 Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng cấp huyện có trách nhiệm lập sổ theo dõi, 
cập nhật số liệu đăng ký khai thác nƣớc dƣới đất trên địa bàn; hàng năm tổng hợp, 
tham mƣu Ủy ban nhân dân cùng cấp báo cáo kết quả đăng ký tới Sở Tài nguyên và 
Môi trƣờng.  

b) Cách thức thực hiện: Trƣởng ấp phát trực tiếp tờ khai  cho tổ chức, cá 

nhân; Tổ chức cá nhân nộp tờ khai cho Trƣởng ấp hoặc UBND cấp huyện.  

c) Thành phần hồ sơ: 



 

122 

 

(1) Tờ khai đăng ký công trình khai thác nƣớc dƣới đất  

d) Số lƣợng hồ sơ: 02 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết:  

- Trong thời hạn không quá mƣời (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc 

tờ khai, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm hoàn thành hai (02) tờ khai và nộp cho cơ 

quan đăng ký (tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện) hoặc nộp cho trƣởng 

ấp để nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, tổ chức, cá nhân, cơ quan 

đăng ký có trách nhiệm kiểm tra thông tin, xác nhận vào tờ khai và gửi một (01) 

bản cho tổ chức, cá nhân. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài Nguyên – môi 

trƣờng. 

h) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Tờ khai đăng kí công trình khai 

thác nƣớc dƣới đất có xác nhận của cơ quan quản lý. 

i) Phí, lệ phí: Không 

k) Tên Mẫu đơn, tờ khai:  

Mẫu số 38 kèm theo Thông tƣ số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

l) Yêu cầu, điều kiện: Không 

m) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Tài nguyên nƣớc 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 nƣớc; 

- Thông tƣ số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng về Quy định việc đăng ký khai thác nƣớc dƣới đất, mẫu hồ 

sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nƣớc; 

- Thông tƣ số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng về Quy định việc hành nghề khoan nƣớc dƣới đất; 

- Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định quản lý tài nguyên nƣớc trên địa bàn 

tỉnh An Giang  
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Mẫu 38 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------- 

TỜ KHAI 

ĐĂNG KÝ CÔNG TRÌNH KHAI THÁC NƢỚC DƢỚI 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. Lƣợng nƣớc khai thác, sử dụng: …......... (m
3
/ngày đêm);  

2.4. Mục đích khai thác, sử dụng nƣớc:............................................................................ 

(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 nƣớc dƣới đất xác nhận các nội dung sau:  

1. Tính xác thực về tƣ cách pháp nhân của tổ chức/cá nhân xin đăng ký. 

2. Vị trí công trình, lƣu lƣợng khai thác và mục đích sử dụng nƣớc. 

3. Quy định trƣờng hợp không còn sử dụng công trình khai thác nƣớc dƣới đất thì thông báo và 

trả Tờ khai thông qua Tổ trƣởng 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 nƣớc dƣới đất; thông báo 

ngay cho cơ quan quản lý khi có sự cố nghiêm trọng xảy ra trong quá trình khai thác nƣớc dƣới 

đất tại công trình đăng ký. 
 

VIII. LĨNH VỰC MÔI TRƢỜNG 

1. Thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trƣờng 
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a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Chủ dự án nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục 

hành chính thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả  của UBND cấp huyện). Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  của 

UBND cấp huyện ghi phiếu hẹn trả kết quả nếu hồ sơ hoàn chỉnh. 

Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đúng theo cấu trúc, nội dung, số lƣợng quy định, không 

tiếp nhận và hƣớng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh bổ sung hồ sơ theo quy định. 

- Bƣớc 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  của UBND cấp huyện chuyển 

hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng trong thời gian một (01) ngày. 

- Bƣớc 3: Chuyên viên thẩm định hồ sơ của Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng 

cấp huyện xem xét hồ sơ, tham mƣu Trƣởng phòng Tài nguyên và Môi trƣờng cấp 

huyện trình UBND cấp huyện (hoặc Trƣởng phòng Tài nguyên và Môi trƣờng cấp 

huyện nếu đƣợc ủy quyền) cấp giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trƣờng 

hoặc thông báo không xác nhận (nêu rõ lí do), trong thời gian chín (09) ngày và 

chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  của UBND cấp huyện. 

- Bƣớc 4: Sau khi có kết quả Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  của UBND 

cấp huyện thông báo ngay cho Chủ dự án mang biên nhận hồ sơ đến Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả  của UBND cấp huyện để nhận kết quả. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính.  

c) Thành phần hồ sơ: 

- Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trƣờng với cấu trúc và nội dung thực hiện 

theo mẫu quy định tại phụ lục 5.6 Thông tƣ số 27/2015/TT-BTNMT (kèm phụ lục); 

- Một (01) báo cáo đầu tƣ hoặc phƣơng án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của 

chủ dự án. 

d) Số lƣợng hồ sơ: Một (01) bộ.  

e) Thời hạn giải quyết: mƣời (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

đề nghị đăng ký xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trƣờng. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.  

h) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng 

cấp huyện.  

i) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Giấy xác nhận. 

k) Phí, lệ phí: Không. 

l) Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo vệ môi 

trƣờng (theo Phụ lục 5.6 Thông tƣ số 27/2015/TT-BTNMT). 

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không thuộc đối 

tƣợng quy định tại Phụ lục 4 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 

2015 của Chính phủ và Phụ lục 5.1 Thông tƣ số 27/2015/TT-BTNMT ngày 

29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
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- Luật Bảo vệ môi trƣờng số 55/2014/QH13; 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ 

quy định về quy hoạch bảo vệ môi trƣờng, đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh 

giá tác động môi trƣờng và kế hoạch bảo vệ môi trƣờng. 

- Thông tƣ số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trƣởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động 

môi trƣờng và kế hoạch bảo vệ môi trƣờng. 
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Phụ lục 5.6 

Cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trƣờng thuộc  

thẩm quyền xác nhận đăng ký của ủy ban nhân dân cấp huyện 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác 

động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường) 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

(Địa điểm), ngày….. tháng ….. năm 20……… 

Kính gửi: (1) ……………………………………………………………………… 

Gửi đến (1) kế hoạch bảo vệ môi trƣờng để đăng ký với các nội dung sau đây: 

I. Thông tin chung 

1.1. Tên dự án, cơ sở (gọi chung là dự án):... 

1.2. Tên chủ dự án: ... 

1.3. Địa chỉ liên hệ: ... 

 1.4. Người đại diện theo pháp luật: ... 

1.5. Phương tiện liên lạc với chủ dự án: (số điện thoại, số Fax, E-mail ..). 

II. Thông tin cơ bản về hoạt động sản xuất, kinh doanh 

2.1. Địa điểm thực hiện dự án: …………………………………………… 

2.3. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; sản phẩm và số lƣợng 

…………………………………………………………………………………… 

2.4. Diện tích mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (m
2
): ……… 

2.5. Nhu cầu nguyên liệu, vật liệu sử dụng trong quá trình sản xuất: …… 

2.6. Nhiên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất (dầu, than, củi, gas, 

điện...)…………………………………………………………………………… 

III. Kế hoạch bảo vệ môi trƣờng trong giai đoạn thi công xây dựng 

Yếu tố gây tác 

động 

Tình trạng 
Biện pháp giảm thiểu 

Tình trạng 

Có Không Có Không 

Khí thải từ các 

phƣơng tiện vận 

chuyển, máy móc 

thi công 

  Sử dụng phƣơng tiện, máy móc thi công 

đã qua kiểm định 

  

Sử dụng loại nhiên liệu ít gây ô nhiễm   

Định kỳ bảo dƣỡng phƣơng tiện, thiết bị   

Biện pháp khác:…..   

Bụi 
  Cách ly, phun nƣớc để giảm bụi   

Biện pháp khác:…..   

Nƣớc thải sinh 

hoạt 

  Thu gom, tự xử lý trƣớc khi thải ra môi 

trƣờng (chỉ rõ nguồn tiếp nhận nƣớc thải) 

  

Thu gom, thuê đơn vị có chức năng để xử 

lý 
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Đổ thẳng ra hệ thống thoát nƣớc thải khu 

vực 

  

Biện pháp khác:   

Nƣớc thải xây 

dựng 

  Thu gom, xử lý trƣớc khi thải ra môi 

trƣờng (chỉ rõ nguồn tiếp nhận nƣớc thải) 

  

Đổ thẳng ra hệ thống thoát nƣớc thải khu 

vực 

  

Biện pháp khác: 

… 

  

Chất thải rắn xây 

dựng 

  Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng   

Tự đổ thải tại các địa điểm quy định của 

địa phƣơng (chỉ rõ địa điểm) 

  

Thuê đơn vị có chức năng để xử lý   

Biện pháp khác:…   

Chất thải rắn sinh 

hoạt 

  Tự đổ thải tại các địa điểm quy định của 

địa phƣơng (chỉ rõ địa điểm) 

  

Thuê đơn vị có chức năng để xử lý   

Biện pháp khác:…   

Chất thải nguy hại 
  Thuê đơn vị có chức năng để xử lý   

Biện pháp khác:…   

Tiếng ồn 

  Định kỳ bảo dƣỡng thiết bị   

Bố trí thời gian thi công phù hợp   

Biện pháp khác:….   

Rung 

  Định kỳ bảo dƣỡng thiết bị   

Bố trí thời gian thi công phù hợp   

Biện pháp khác   

Nƣớc mƣa chảy 

tràn 

  Có hệ thống rãnh thu nƣớc, hố ga thu 

gom, lắng lọc nƣớc mƣa chảy tràn trƣớc 

khi thoát ra môi trƣờng 

  

Biện pháp khác:…   
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IV. Kế hoạch bảo vệ môi trƣờng trong giai đoạn hoạt động 

Yếu tố gây 

tác động 

Tình trạng 
Biện pháp giảm thiểu 

Tình trạng 

Có Không Có Không 

Bụi và khí 

thải 

  Lắp đặt hệ thống xử lý bụi và khí thải với 

ống khói 

  

  Lắp đặt quạt thông gió với bộ lọc không khí 

ở cuối đƣờng ống 

  

  Biện pháp khác…   

Nƣớc thải 

sinh hoạt 

  Thu gom và tái sử dụng   

  Xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trƣớc khi thải 

vào hệ thống thoát nƣớc chung 

  

  Biện pháp khác…   

Nƣớc thải sản 

xuất 

  Thu gom và tái sử dụng   

  Xử lý nƣớc thải cục bộ và thải vào hệ thống 

xử lý nƣớc thải tập trung 

  

  Xử lý nƣớc thải đáp ứng quy chuẩn quy 

định và thải ra môi trƣờng (chỉ rõ nguồn tiếp 

nhận và quy chuẩn đạt đƣợc sau xử lý) 

  

  Biện pháp khác…   

Nƣớc thải từ 

hệ thống làm 

mát 

  Thu gom và tái sử dụng   

Giải nhiệt và thải ra môi trƣờng   

Biện pháp khác…   

Chất thải rắn 

  Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng   

Tự xử lý   

Thuê đơn vị có chức năng để xử lý   

Biện pháp khác…   

Chất thải 

nguy hại 

  Thuê đơn vị có chức năng để xử lý   

Biện pháp khác…   

Mùi 
  Lắp đặt quạt thông gió   

Biện pháp khác…   

Tiếng ồn 

  Định kỳ bảo dƣỡng thiết bị   

Cách âm để giảm tiếng ồn   

Biện pháp khác…   

Nhiệt dƣ 
  Lắp đặt quạt thông gió   

Biện pháp khác…   

Nƣớc mƣa 

chảy tràn 

  Có hệ thống rãnh thu nƣớc, hố ga thu gom, 

lắng lọc nƣớc mƣa chảy tràn trƣớc khi thoát 

ra môi trƣờng 

  

Biện pháp khác    

V. Cam kết 

5.1. Chúng tôi/tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ môi trƣờng của 

Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2014, tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 



 

129 

 

về môi trƣờng và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu vi phạm các quy định về bảo vệ môi 

trƣờng. 

5.2. Chúng tôi/tôi cam kết thực hiện đầy đủ các kế hoạch bảo vệ môi trƣờng đƣợc nêu trên 

đây. 

5.3. Chúng tôi/tôi đảm bảo độ trung thực của các thông tin và nội dung điền trong kế 

hoạch bảo vệ môi trƣờng này./. 

 

 

 

(2) 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu 

(nếu có) 

 

 

 

Ghi chú: (1) Cơ quan xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; (2) Đại diện có thẩm 

quyền của chủ dự án. 

Yêu cầu: Bản kế hoạch bảo vệ môi trường được lập thành ba (03) bản gốc, có chữ ký của 

chủ dự án ở phía dưới từng trang và ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có) ở trang 

cuối cùng. 
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2. Thủ tục xác nhận đề án bảo vệ môi trƣờng đơn giản  

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Chủ Cơ sở nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục 

hành chính thuộc Ủy ban  nhân dân huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là Bộ phận 

một của UBND cấp huyện). Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  UBND cấp huyện 

ghi phiếu hẹn trả kết quả nếu hồ sơ. 

Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đúng theo cấu trúc, nội dung, số lƣợng quy định, 

không tiếp nhận và hƣớng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh bổ sung hồ sơ theo quy 

định. 

- Bƣớc 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  của UBND cấp huyện chuyển 

hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng trong thời gian một (01) ngày. 

- Bƣớc 3: Cán bộ thẩm định hồ sơ của phòng Tài nguyên và Môi trƣờng cấp 

huyện xem xét hồ sơ, tham mƣu Trƣởng phòng Tài nguyên và Môi trƣờng huyện 

trình UBND cấp huyện (hoặc Trƣởng phòng Tài nguyên và Môi trƣờng nếu đƣợc 

ủy quyền) cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trƣờng đơn giản, trong thời 

gian chín (09) ngày và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  của 

UBND cấp huyện. 

- Bƣớc 4: Sau khi có kết quả Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  của UBND 

cấp huyện thông báo ngay cho Chủ dự án mang biên nhận hồ sơ đến Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả  của UBND cấp huyện để nhận kết quả. 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính.  

c) Thành phần hồ sơ:  

(1) Một (01) văn bản đăng ký đề án đơn giản thực hiện theo mẫu quy định 

tại Phụ lục 13 của Thông tƣ 26/2015/TT-BTNMT. 

(2) Ba (03) bản đề án đơn giản.  

Trƣờng hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có 

trách nhiệm gửi bổ sung số lƣợng bản đề án đơn giản theo yêu cầu. 

d) Số lƣợng hồ sơ: Một (01) bộ.  

e) Thời hạn giải quyết: mƣời (10) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

g) Đối tƣợng thực hiện:  Tổ chức, Cá nhân. 

h) Cơ quan thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng cấp huyện.  

i) Kết quả giải quyết: Giấy xác nhận. 

k) Phí, lệ phí: không. 

l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trƣờng đơn giản 

theo Phụ lục 13 của Thông tƣ 26/2015/TT-BTNMT. 

- Mẫu bìa, trang phụ bìa, cấu trúc và yêu cầu nội dung đề án đơn giản 

theo phụ lục 14a của Thông tƣ 26/2015/TT-BTNMT (kèm phụ lục). 

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
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- Cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tƣơng đƣơng với đối tƣợng 

quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và không có một 

trong các văn bản sau: Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trƣờng, giấy xác 

nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trƣờng, văn bản thông báo về việc chấp nhận 

đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trƣờng, giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi 

trƣờng. 

- Cơ sở đã cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tƣợng phải lập bản 

đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trƣờng, bản cam kết bảo vệ môi trƣờng bổ sung (trƣớc 

ngày Nghị định số 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) hoặc thuộc đối tƣợng phải 

lập lại bản kế hoạch bảo vệ môi trƣờng (theo quy định tại Nghị định số 

18/2015/NĐ-CP) nhƣng không có một trong các giấy tờ sau: 

+ Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trƣờng; 

+ Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trƣờng bổ sung;  

+ Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trƣờng; 

+ Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trƣờng; 

+ Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trƣờng; 

+ Văn bản thông báo việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trƣờng. 

n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật bảo vệ môi trƣờng số 55/2014/QH13; 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ 

quy định về quy hoạch bảo vệ môi trƣờng, đánh giá tác động môi trƣờng chiến 

lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng và kế hoạch bảo vệ môi trƣờng; 

- Thông tƣ số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ 

trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về quy định đề án bảo vệ môi trƣờng chi tiết, 

đề án bảo vệ môi trƣờng đơn giản. 
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Phụ lục 13 

Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trƣờng đơn giản 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT   

ngày 28 tháng 5  năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

…(1)… 

 

Số: ...../….. 

V/v xác nhận đăng ký đề án bảo 

vệ môi trƣờng đơn giản của 

…(2)… 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    (Địa danh), ngày… tháng… năm… 

 

Kính gửi:   …(3)… 

 

…(1)… có địa chỉ tại …(4)…, xin gửi đến …(3)… ba (03) bản đề án bảo vệ môi trƣờng 

đơn giản của …(2)…  

Chúng tôi cam kết rằng mọi thông tin, số liệu đƣa ra tại bản đề án nói trên là hoàn toàn 

trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật nếu có gì sai phạm. 

Kính đề nghị quý (3) sớm xem xét và cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trƣờng 

đơn giản này. 

Xin trân trọng cám ơn./. 

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- …(6)… 

- Lƣu … 

…(5)… 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 

 

 

 

Ghi chú: 

Tên cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở. 

Tên đầy đủ của cơ sở. 

Tên gọi của cơ quan xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường. 

Địa chỉ liên hệ theo bưu điện 

Đại diện có thẩm quyền của cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở. 

Nơi nhận khác (nếu có). 
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Phụ lục 14a 

Bìa, phụ bìa, cấu trúc và nội dung của đề án bảo vệ môi trƣờng đơn giản 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT   

ngày 28 tháng 5  năm 2015 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 TRƢỜNG ĐƠN GIẢN 

của …(1)… 

 

 

 

CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP CHỦ 

CƠ SỞ (2) 

(Ngƣời đại diện có thẩm quyền 

 ký, ghi họ tên, đóng dấu) 

CƠ QUAN TƢ VẤN (nếu có) (2) 

(Ngƣời 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). 

(2) Chỉ thể hiện ở trang phụ bìa. 
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MỤC LỤC 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH 

MỞ ĐẦU 

- Cơ sở đƣợc 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 tƣ (nếu có); số và ngày của giấy 

chứng nhận đầu tƣ (nếu có); các thông tin liên quan khác (sao và đính kèm các văn bản ở 

phần phụ lục của đề án). 

 - Trƣờng 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 Điều 10 của 

Thông tƣ này). 

CHƢƠNG 1. 

MÔ TẢ TÓM TẮT VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên của 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 trƣờng 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, 

phƣơng tiện liên lạc (điện thoại, fax, hòm thƣ 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; trƣờng hợp cơ sở nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 

trung thì phải chỉ rõ tên khu/cụm này trƣớc khi nêu địa danh hành chính; tọa độ các điểm 

khống chế vị trí của cơ sở kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí các điểm khống chế đó. 

- Mô tả các đối tƣợng tự nhiên, kinh tế - xã hội có khả năng bị ảnh hƣởng bởi cơ sở. 

- Chỉ dẫn địa điểm đang và sẽ xả nƣớc thải của cơ sở và chỉ dẫn mục đích sử dụng nƣớc 

của nguồn tiếp nhận theo quy định hiện hành (trƣờng hợp có nƣớc thải). 

- Bản đồ hoặc sơ đồ đính kèm để minh họa vị trí địa lý của cơ sở và các đối tƣợng xung 

quanh nhƣ đã mô tả. 

1.4. Các hạng mục xây dựng của cơ sở 

- Nhóm các hạng mục về kết cấu hạ tầng, nhƣ: đƣờng giao thông, bến cảng, thông tin liên 

lạc, cấp điện, cấp nƣớc, thoát nƣớc thải, thoát nƣớc mƣa, các kết cấu hạ tầng khác (nếu 

có); 

- Nhóm các hạng mục phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nhƣ: văn phòng làm việc, nhà 

ở, nhà xƣởng, nhà kho, bãi tập kết nguyên liệu và các hạng mục liên quan khác; 

- Nhóm các hạng mục về bảo vệ môi trƣờng, nhƣ: quản lý chất thải rắn thông thƣờng và 

chất thải nguy hại (nơi lƣu giữ, nơi trung chuyển, nơi xử lý, nơi chôn lấp); xử lý nƣớc thải; 

xử lý khí thải; chống ồn, rung; chống xói lở, xói mòn, sụt, lún, trƣợt, lở đất; chống úng, 

ngập nƣớc; các hạng mục về bảo vệ môi trƣờng khác.  

1.5. Quy mô/công suất, thời gian hoạt động của cơ sở 

 - Quy mô/công suất. 

 - Thời điểm đã đƣa cơ sở vào vận hành/hoạt động; dự kiến đƣa cơ sở vào vận 

hành/hoạt động. 
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1.6. 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 trƣờng không do chất thải (nếu có). 

1.7. 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 với chỉ dẫn cụ thể về: Tên gọi, nơi sản xuất, năm sản xuất, tình trạng khi đƣa vào 

sử dụng (mới hay cũ, nếu cũ thì tỷ lệ còn lại là bao nhiêu). 

1.8. 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 thƣơng mại, công thức hóa học (nếu có), khối lƣợng sử dụng tính theo đơn vị thời 

gian (ngày, tháng, quý, năm). 

Nêu cụ thể khối lƣợng điện, nƣớc và các vật liệu khác cần sử dụng tính theo đơn vị thời 

gian (ngày, tháng, quý, năm). 

1.9. Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng của cơ sở trong thời gian đã qua 

- Nêu tóm tắt tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng của cơ sở trong quá trình 

hoạt động. 

- Lý do đã không lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trƣờng, bản cam kết bảo vệ môi 

trƣờng hoặc đề án bảo vệ môi trƣờng trƣớc đây.  

- Hình thức, mức độ đã bị xử phạt vi phạm hành chính và xử phạt khác về môi trƣờng (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. 

 

CHƢƠNG 2. 

MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC TÁC ĐỘNG MÔI  TRƢỜNG 

 CỦA CƠ SỞ, CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

2.1. Các nguồn phát sinh chất thải 

2.1.1. Nước thải  

2.1.2. Chất thải rắn thông thường 

2.1.3. Chất thải nguy hại 

2.1.4. Khí thải 

Yêu cầu đối với các nội dung từ mục 2.1.1 đến mục 2.1.4: 

Mô tả rõ từng nguồn phát sinh chất thải kèm theo tính toán cụ thể về: Hàm lƣợng thải 

(nồng độ) của từng thông số đặc trƣng cho cơ sở và theo quy chuẩn kỹ thuật về môi 

trƣờng tƣơng ứng; tổng lƣợng/lƣu lƣợng thải (kg, tấn, m3) của từng thông số đặc trƣng và 

của toàn bộ nguồn trong một ngày đêm (24 giờ), một tháng, một quý và một năm. Trƣờng 

hợp cơ sở có từ 02 điểm thải khác nhau trở lên ra môi trƣờng thì phải tính tổng lƣợng/lƣu 

lƣợng thải cho từng điểm thải. 

2.1.5. Nguồn tiếng ồn, độ rung 

Mô tả rõ từng nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung. 

2.2. Các tác động đối với môi trƣờng và kinh tế - xã hội  

- Mô tả các vấn đề môi trƣờng do cơ sở tạo ra (nếu có), nhƣ: xói mòn, trƣợt, sụt, lở, lún 

đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; thay đổi mực nƣớc mặt, nƣớc ngầm; xâm 
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nhập mặn; xâm nhập phèn; suy thoái các thành phần môi trƣờng vật lý và sinh học; biến 

đổi đa dạng sinh học và các vấn đề môi trƣờng khác; 

Các nội dung trong mục 2.1 và 2.2. 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 đóng cửa hoạt động (nếu có). 

2.3. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng của cơ sở 

2.3.1. Hệ thống thu gom và xử lý nước thảivà nước mưa  

2.3.2. Phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải rắn thông thường và 

chất thải nguy hại  

2.3.3. Công trình, thiết bị xử lý khí thải 

2.3.4. Các biện pháp chống ồn, rung 

2.3.5. Các công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường  

2.3.6. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Trong các nội dung trong các mục từ 2.3.1. đến 2.3.6, cần nêu rõ: 

- Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu kể cả các hóa chất (nếu có) đã, đang và sẽ sử dụng cho 

việc vận hành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng kèm theo chỉ dẫn cụ thể về: tên 

thƣơng mại, công thức hóa học (nếu có), khối lƣợng sử dụng tính theo đơn vị thời gian 

(ngày, tháng, quý, năm). 

- Quy trình công nghệ, quy trình quản lý vận hành các công trình xử lý chất thải, hiệu quả 

xử lý và so sánh kết quả với các quy chuẩn kỹ thuật về môi trƣờng hiện hành. 

- Trƣờng hợp thuê xử lý chất thải, phải nêu rõ tên, địa chỉ của đơn vị nhận xử lý thuê, có 

hợp đồng về việc thuê xử lý (sao và đính kèm văn bản ở phần phụ lục của đề án). 

- Đánh giá hiệu quả của các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động đến môi trƣờng và 

kinh tế - xã hội khác và so sánh với các quy định hiện hành. 

2.4. Kế hoạch xây dựng, cải tạo, vận hành các công trình và thực hiện các biện pháp 

bảo vệ môi trƣờng  

Áp dụng đối với cơ sở chưa hoàn thiện công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đạt quy 

chuẩn kỹ thuật về môi trường 

 

CHƢƠNG 3 

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG 

3.1. Giảm thiểu tác động xấu do chất thải 

Biện pháp giải quyết tƣơng ứng và có thuyết minh về mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả 

giải quyết. Trong trƣờng hợp không thể có biện pháp hoặc có nhƣng khó khả thi trong 

khuôn khổ của cơ sở phải nêu rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có 

hƣớng giải quyết, quyết định. 

Phải có chứng minh rằng, sau khi áp dụng biện pháp giải quyết thì các chất thải sẽ đƣợc 

xử lý đến mức nào, có so sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện 

hành. Trƣờng hợp không đáp ứng đƣợc yêu cầu quy định thì phải nêu rõ lý do và có các 

kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hƣớng giải quyết, quyết định. 

3.2. Giảm thiểu các tác động xấu khác 

Mỗi loại tác động xấu phát sinh đều phải có kèm theo biện pháp giảm thiểu tƣơng ứng, 

thuyết minh về mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả giảm thiểu tác động xấu đó. Trƣờng 

hợp không thể có biện pháp hoặc có nhƣng khó khả thi trong khuôn khổ của cơ sở thì phải 
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nêu rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hƣớng giải quyết, quyết 

định. 

3.3. Kế hoạch giám sát môi trƣờng 

- Đòi hỏi phải giám sát lƣu lƣợng khí thải, nƣớc thải và những thông số ô nhiễm đặc trƣng 

có trong khí thải, nƣớc thải đặc trƣng cho cơ sở, phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật về môi 

trƣờng hiện hành, với tần suất tối thiểu một (01) lần/06 tháng. Không yêu cầu chủ cơ sở 

giám sát nƣớc thải đối với cơ sở có đấu nối nƣớc thải để xử lý tại hệ thống xử lý nƣớc thải 

tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung. 

- Các điểm giám sát phải đƣợc thể hiện cụ thể trên sơ đồ với chú giải rõ ràng và tọa độ 

theo quy chuẩn hiện hành. 

Yêu cầu: 

- Đối với đối tƣợng mở rộng quy mô, nâng cấp, nâng công suất, 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 tiêu 

cực, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng của cơ sở đang hoạt động và phân tích các 

nguyên nhân của các kết quả đó. 

- Đối với đối tượng lập lại đề án bảo vệ môi trường, trong nội dung của phần III Phụ lục 

này, cần nêu rõ các thay đổi về biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, phòng ngừa và 

ứng phó sự cố môi trường. 

- Ngoài việc mô tả biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường như hướng dẫn tại 

mục 3.1 và 3.2 Phụ lục này, biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường mang tính 

công trình phải được liệt kê dưới dạng bảng, trong đó nêu rõ chủng loại, đặc tính kỹ 

thuật, số lượng cần thiết và kèm theo tiến độ xây lắp cụ thể cho từng công trình. 

- Đối với đối tượng mở rộng quy mô, nâng cấp, nâng công suất, nội dung của phần III 

Phụ lục này cần phải nêu rõ hiện trạng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường hiện 

có của cơ sở hiện hữu và mối liên hệ của các công trình này với hệ thống công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trường của cơ sở cải tạo, nâng cấp, nâng công suất. 

 

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

Phải kết luận rõ: 

- Đã nhận dạng, mô tả đƣợc các nguồn thải và tính toán đƣợc các loại chất thải, nhận dạng 

và mô tả đƣợc các vấn đề về môi trƣờng và kinh tế - xã hội;  

- Tính hiệu quả và khả thi của các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng; giải quyết đƣợc 

các vấn đề về môi trƣờng và kinh tế - xã hội phát sinh từ hoạt động của cơ sở. 

2. Kiến nghị 

Kiến nghị với các cấp, các ngành liên quan ở trung ƣơng và địa phƣơng để giải quyết các 

vấn đề vƣợt quá khả năng giải quyết của chủ cơ sở. 

3. Cam kết 

- Cam kết thực hiện đúng nội dung, tiến độ xây dựng, cải tạo và vận hành các công trình, 

biện pháp bảo vệ môi trƣờng; 

- Cam kết thực hiện đúng chế độ báo cáo tại quyết định phê duyệt đề án; 

- Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng có liên quan đến cơ 

sở, kể cả các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trƣờng. 

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trƣờng trong trƣờng hợp để xảy ra các sự cố 

trong quá trình hoạt động của cơ sở. 
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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 trƣờng (nếu có) 

Phụ lục 1.3. Bản sao các phiếu kết quả phân tích về môi trƣờng, hợp đồng xử lý về môi 

trƣờng (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) 

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. 

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản được lập thành ba (03) bản gốc, có chữ ký của chủ cơ 

sở ở phía dưới từng trang và ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có) của đại diện có 

thẩm quyền của chủ cơ sở ở trang cuối cùng. 



 

139 

 

IX. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 

1. Thủ tục giao đất tại khu dân cƣ do Nhà nƣớc đầu tƣ cho hộ gia 

đình, cá nhân 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1. Ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính nộp hồ sơ theo tại 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng UBND cấp huyện và nhận biên 

nhận hồ sơ nếu hồ sơ hoàn chỉnh (đúng theo yêu cầu về số lƣợng và thành phần hồ 

sơ nêu bên dƣới).  

Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hoàn chỉnh, không tiếp nhận và hƣớng dẫn cho hộ 

gia đình, cá nhân hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ (nếu có).  

- Bƣớc 2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, 

viết biên nhận hồ sơ (01 ngày). 

- Bƣớc 3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên 

môn về lập bản đồ địa chính khu đất, chuyển cơ quan thuế (03 ngày). 

- Bƣớc 4. Cơ quan thuế xác định nghĩa vụ thuế và trả kết quả cho Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả  (03 ngày). 

- Bƣớc 5. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thông tin cho ngƣời có yêu cầu 

giải quyết thủ tục hành chính nhận thông báo thuế (nhận trực tiếp tại trụ sở hoặc 

nhận qua dịch vụ bƣu chính theo yêu cầu), ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục 

hành chính đi thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ cho Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả. 

- Bƣớc 6. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đăng ký vào hồ sơ địa 

chính, cơ sở dữ liệu địa chính, in Giấy chứng nhận; Chuyển hồ sơ cho Phòng Tài 

nguyên và Môi trƣờng (01 ngày). 

- Bƣớc 7. Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng thẩm tra hồ sơ, trình UBND cấp 

huyện ký quyết định giao đất và ký Giấy chứng nhận (03 ngày). 

- Bƣớc 8. UBND cấp huyện ký quyết định giao đất, ký Giấy chứng nhận (03 

ngày).  

- Bƣớc 9. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên 

môn về lƣu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả  (01 ngày).  

- Bƣớc 10. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thông báo cho ngƣời có yêu 

cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa 

vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ (01 

ngày). 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: (01 bộ) 

(1) Đơn xin giao đất, thuê đất (Mẫu số 01 đƣợc ban hành Kèm theo Thông 

tƣ số 30/2014/TT-BTNMT); 

(2) Quyết định bố trí nền tái định cƣ hoặc văn bản chấp thuận chủ trƣơng 
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giao đất (bản sao có công chứng hoặc bản sao có đối chiếu); 

(3) Biên bản bàn giao nền tại khu dân cƣ (nếu có) (bản sao có công chứng 

hoặc bản sao có đối chiếu); 

(4) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có) (bản chính hoặc bản sao 

có công chứng hoặc bản sao có đối chiếu); 

(5) Tờ khai lệ phí trƣớc bạ; Tờ khai tiền sử dụng đất. 

d) Thời hạn giải quyết:  (16 ngày) 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện 

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Phòng 

Tài nguyên và Môi trƣờng 

-  Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Quyết định giao đất; 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất. 

h) Phí, lệ phí: 

i) Lệ phí: 

- Tại phƣờng, thị trấn: 

+ Trƣờng hợp chỉ có quyền sử dụng đất: 25.000đồng/giấy. 

+ Trƣờng hợp có tài sản gắn liền với đất: 100.000đồng/giấy. 

- Tại các khu vực khác: 

+ Trƣờng hợp chỉ có quyền sử dụng đất: 10.000đồng/giấy. 

+ Trƣờng hợp có tài sản gắn liền với đất: 50.000đồng/giấy. 

* Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: 

- Đất sản xuất, kinh doanh: 

+ Diện tích dƣới 100 m
2
 : 200.000 đồng/hồ sơ. 

+ Diện tích từ 100 m
2
 trở lên: 250.000 đồng/hồ sơ. 

- Đất ở: 

+ Diện tích dƣới 100 m
2
 : 150.000 đồng/hồ sơ. 

+ Diện tích từ 100 m
2
 trở lên: 200.000 đồng/hồ sơ. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn xin giao đất, thuê đất (Mẫu số 01 đƣợc ban hành Kèm theo Thông tƣ 

số 30/2014/TT-BTNMT); 
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- Quyết định bố trí nền tái định cƣ hoặc văn bản chấp thuận chủ trƣơng giao 

đất (bản sao có công chứng hoặc bản sao có đối chiếu); 

- Biên bản bàn giao nền tại khu dân cƣ (nếu có) (bản sao có công chứng 

hoặc bản sao có đối chiếu); 

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có) (bản chính hoặc bản sao có 

công chứng hoặc bản sao có đối chiếu); 

- Tờ khai lệ phí trƣớc bạ; Tờ khai tiền sử dụng đất. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Ngƣời đƣợc Nhà nƣớc bố trí tái định cƣ hoặc đƣợc cơ quan có thẩm quyền 

chấp thuận chủ trƣơng giao đất. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều Luật Đất đai; 

- Thông tƣ số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tƣ số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, 

thu hồi đất. 

- Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh An 

Giang ban hành quy định về trình tự thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh 

An Giang; 

- Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất; 

- Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------------ 

..., ngày..... tháng .....năm .... 

ĐƠN 
1
…. 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân 
2
 ................... 

1. Ngƣời xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 
3
 

…………............................................................................................................................ 

2. Địa chỉ/trụ sở chính:........................................................................................... 

3. Địa chỉ liên hệ:.................................................................…................. 

………………………………………………………………………………. 

4. Địa điểm khu đất:...................................................................................... 

5. Diện tích (m2):.......................................................................................... 

6. Để sử dụng vào mục đích: 
4
................................................................................ 

7. Thời hạn sử du ng:………………………………………..........………….. 

8. Cam kết sử du ng đất đúng mu  c đi ch, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất 

đai, nộp tiền sử du ng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn; 

Các cam kết khác (nếu có) ..................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

Đề nghị khác 
5 
........................................................................................................ 

  Ngƣời làm đơn 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

-------------------------------  
1
 Ghi rõ đơn xin giao đất hoặc xin thuê đất hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất 

2
 Ghi rõ tên        p    t ẩm quyền    o   t    o t u    t    o p  p   u  n m        s    n    t 

3
 Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ 

chức; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ 

chiếu…); ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công 

nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức 

kinh tế…) 
4
 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ 

mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản 

chấp thuận đầu tư 
5
 Trường hợp khi thực hiện các thủ tục đăng ký biến động mà kết quả được xác nhận vào Giấy 

chứng nhận nhưng người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đề nghị được cấp mới Giấy 

chứng nhận thì ghi nội dung “đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận”. 
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2. Thủ tục giao đất, cho thuê đất ngoài các khu dân cƣ do Nhà nƣớc đầu 

tƣ đối với hộ gia đình, cá nhân 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1. Ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính nộp hồ sơ theo tại 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng UBND cấp huyện và nhận biên 

nhận hồ sơ nếu hồ sơ hoàn chỉnh (đúng theo yêu cầu về số lƣợng và thành phần hồ 

sơ nêu bên dƣới).  

Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hoàn chỉnh, không tiếp nhận và hƣớng dẫn cho hộ 

gia đình, cá nhân hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ (nếu có).  

- Bƣớc 2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, 

viết biên nhận hồ sơ (01 ngày). 

- Bƣớc 3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên 

môn về lập bản đồ địa chính khu đất, chuyển cơ quan thuế (03 ngày). 

- Bƣớc 4. Cơ quan thuế xác định nghĩa vụ thuế và trả kết quả cho Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả  (03 ngày). 

- Bƣớc 5. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  thông tin cho ngƣời có yêu cầu 

giải quyết thủ tục hành chính nhận thông báo thuế (nhận trực tiếp tại trụ sở hoặc 

nhận qua dịch vụ bƣu chính theo yêu cầu), ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục 

hành chính đi thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ cho Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả . 

- Bƣớc 6. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đăng ký vào hồ sơ địa 

chính, cơ sở dữ liệu địa chính, in Giấy chứng nhận; Chuyển hồ sơ cho Phòng Tài 

nguyên và Môi trƣờng (01 ngày). 

- Bƣớc 7. Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng thẩm tra hồ sơ, trình UBND cấp 

huyện ký quyết  định giao đất và ký Giấy chứng nhận (03 ngày). 

- Bƣớc 8. UBND cấp huyện ký quyết định giao đất, ký Giấy chứng nhận (03 ngày).  

- Bƣớc 9. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên 

môn về lƣu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả  (01 ngày).  

- Bƣớc 10. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  thông báo cho ngƣời có yêu cầu 

giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài 

chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ (01 ngày). 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: (01 bộ) 

(1) Đơn xin giao đất, thuê đất (Mẫu số 01 đƣợc ban hành Kèm theo Thông 

tƣ số 30/2014/TT-BTNMT); 

(2) Chủ trƣơng hoặc văn bản giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; 

(3) Giấy tờ khác có liên quan đến khu đất (nếu có); 

(4) Tờ khai lệ phí trƣớc bạ; Tờ khai tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. 
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d) Thời hạn giải quyết:  (16 ngày) 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Phòng 

Tài nguyên và Môi trƣờng. 

-  Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Quyết định giao đất, cho thuê đất; 

- Hợp đồng thuê đất (đối với trƣờng hợp thuê đất); 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất. 

h) Phí, lệ phí: 

- Tại phƣờng, thị trấn: 

+ Trƣờng hợp chỉ có quyền sử dụng đất: 25.000đồng/giấy. 

+ Trƣờng hợp có tài sản gắn liền với đất: 100.000đồng/giấy. 

- Tại các khu vực khác: 

+ Trƣờng hợp chỉ có quyền sử dụng đất: 10.000đồng/giấy. 

+ Trƣờng hợp có tài sản gắn liền với đất: 50.000đồng/giấy. 

* Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: 

- Đất sản xuất, kinh doanh: 

+ Diện tích dƣới 100 m
2
 : 200.000 đồng/hồ sơ. 

+ Diện tích từ 100 m
2
 trở lên: 250.000 đồng/hồ sơ. 

- Đất ở: 

+ Diện tích dƣới 100 m
2
 : 150.000 đồng/hồ sơ. 

+ Diện tích từ 100 m
2
 trở lên: 200.000 đồng/hồ sơ. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn xin giao đất, thuê đất (Mẫu số 01 đƣợc ban hành Kèm theo Thông tƣ số 

30/2014/TT-BTNMT); 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Việc giao đất, cho thuê đất chỉ định phải tuân thủ theo các điều kiện quy 

định của UBND tỉnh. 

Khu đất có Phƣơng án khai thác đƣợc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
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- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều Luật Đất đai; 

- Thông tƣ số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tƣ số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, 

thu hồi đất. 

- Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh An 

Giang ban hành quy định về trình tự thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh 

An Giang; 

- Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất; 

- Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------------ 

..., ngày..... tháng .....năm .... 

ĐƠN 
1
…. 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân 
2
 ................... 

1. Ngƣời xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 
3
 ………….. 

..................................................................................................................................... 

2. Địa chỉ/trụ sở chính:................................................................................................ 

3. Địa chỉ liên hệ:.................................................................…................. 

………………………………………………………………………………. 

4. Địa điểm khu đất:...................................................................................... 

5. Diện tích (m2):.......................................................................................... 

6. Để sử dụng vào mục đích: 
4
.................................................................................. 

7. Thời hạn sử du ng:………………………………………..........………….. 

8. Cam kết sử du ng đất đúng mu  c đi ch, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất 

đai, nộp tiền sử du ng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn; 

Các cam kết khác (nếu có) 

............................................................................................................................................. 

Đề nghị khác 
5 

............................................................................................................................... 

  Ngƣời làm đơn 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

------------------------------- 
1
 Ghi rõ đơn xin giao đất hoặc xin thuê đất hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất 

2
 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho ph p chuyển mục đích sử dụng đất 

3
 Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; 

ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…); ghi 

thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn 

giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…) 
4
 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử 

dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư 
5
 Trường hợp khi thực hiện các thủ tục đăng ký biến động mà kết quả được xác nhận vào Giấy chứng nhận 

nhưng người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đề nghị được cấp mới Giấy chứng nhận thì ghi nội 

dung “đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận”. 
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3. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải đƣợc phép của cơ quan 

nhà nƣớc có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1. Ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính nộp hồ sơ theo tại 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng UBND cấp huyện và nhận biên 

nhận hồ sơ nếu hồ sơ hoàn chỉnh (đúng theo yêu cầu về số lƣợng và thành phần hồ 

sơ nêu bên dƣới).  

Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hoàn chỉnh, không tiếp nhận và hƣớng dẫn cho hộ 

gia đình, cá nhân hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ (nếu có).  

- Bƣớc 2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, 

viết biên nhận hồ sơ (01 ngày). 

- Bƣớc 3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên 

môn về lập bản đồ địa chính khu đất, xác định vị trí, diện tích và kiểm tra điều kiện 

chuyển mục đích (03 ngày). 

- Bƣớc 4. Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng thẩm tra hồ sơ, trình UBND 

huyện ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (05 ngày). 

- Bƣớc 5. UBND huyện ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất (03 ngày). 

- Bƣớc 6. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên 

môn về chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính; chuyển cơ quan tài chính 

và cơ quan thuế để xác định số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp và đƣợc 

giảm trừ theo quy định (01 ngày). 

- Bƣớc 7. Cơ quan tài chính, cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính phải nộp 

và đƣợc giảm trừ và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  (03 ngày). 

- Bƣớc 8. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  thông tin cho ngƣời có yêu cầu 

giải quyết thủ tục hành chính nhận thông báo thuế (nhận trực tiếp tại trụ sở hoặc 

nhận qua dịch vụ bƣu chính theo yêu cầu), ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục 

hành chính đi thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ cho Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả . 

- Bƣớc 9. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý Giấy chứng nhận; 

thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lƣu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  (01 ngày).  

- Bƣớc 10. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  thông báo cho ngƣời có yêu 

cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa 

vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ (01 

ngày). 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: (01 bộ) 

(1) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (Mẫu số 01 đƣợc ban hành Kèm 

theo Thông tƣ số 30/2014/TT-BTNMT); 
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(2) Giấy chứng nhận đã cấp (bản chính); 

(3) Tờ khai lệ phí trƣớc bạ; Tờ khai thuế thu nhập cá nhân; tờ khai tiền sử 

dụng đất hoặc tiền thuê đất. 

d) Thời hạn giải quyết:  (18 ngày) 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Phòng 

Tài nguyên và Môi trƣờng. 

-  Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế, Phòng Tài chính huyện 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.  

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất. 

h) Phí, lệ phí: 

- Tại phƣờng, thị trấn: 

+ Trƣờng hợp chỉ có quyền sử dụng đất: 25.000đồng/giấy. 

+ Trƣờng hợp có tài sản gắn liền với đất: 100.000đồng/giấy. 

- Tại các khu vực khác: 

+ Trƣờng hợp chỉ có quyền sử dụng đất: 10.000đồng/giấy. 

+ Trƣờng hợp có tài sản gắn liền với đất: 50.000đồng/giấy. 

* Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: 

- Đất sản xuất, kinh doanh: 

+ Diện tích dƣới 100 m
2
 : 200.000 đồng/hồ sơ. 

+ Diện tích từ 100 m
2
 trở lên: 250.000 đồng/hồ sơ. 

- Đất ở: 

+ Diện tích dƣới 100 m
2
 : 150.000 đồng/hồ sơ. 

+ Diện tích từ 100 m
2
 trở lên: 200.000 đồng/hồ sơ. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm 

theo Thông tƣ số 30/2014/TT-BTNMT. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 

- Phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã đƣợc phê duyệt và 

không thuộc phạm vi hành lang lộ giới, hành lang sông, kênh, rạch, khu vực phải 

bảo vệ công trình di tích lịch sử, văn hóa. 
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- Trƣờng hợp chuyển sang mục đích đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông 

nghiệp, đất thƣơng mại dịch vụ thì tại vị trí chuyển mục đích còn phải tiếp giáp với 

đƣờng giao thông; đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi 

trƣờng. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều Luật Đất đai; 

- Thông tƣ số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tƣ số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, 

thu hồi đất. 

- Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh An 

Giang ban hành quy định về trình tự thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh 

An Giang; 

- Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất; 

- Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------------ 

..., ngày..... tháng .....năm .... 

ĐƠN 
1
…. 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân 
2
 ................... 

1. Ngƣời xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 
3
 ………….. 

..................................................................................................................................... 

2. Địa chỉ/trụ sở chính:................................................................................................ 

3. Địa chỉ liên hệ:.................................................................…................. 

………………………………………………………………………………. 

4. Địa điểm khu đất:...................................................................................... 

5. Diện tích (m2):.......................................................................................... 

6. Để sử dụng vào mục đích: 
4
.................................................................................. 

7. Thời hạn sử du ng:………………………………………..........………….. 

8. Cam kết sử du ng đất đúng mu  c đi ch, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất 

đai, nộp tiền sử du ng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn; 

Các cam kết khác (nếu có) 

........................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 

Đề nghị khác 
5 

............................................................................................................................... 

  Ngƣời làm đơn 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

------------------------------- 
1
 Ghi rõ đơn xin giao đất hoặc xin thuê đất hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất 

2
 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho ph p chuyển mục đích sử dụng đất 

3
 Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; 

ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…); ghi 

thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn 

giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…) 
4
 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử 

dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư 
5
 Trường hợp khi thực hiện các thủ tục đăng ký biến động mà kết quả được xác nhận vào Giấy chứng nhận 

nhưng người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đề nghị được cấp mới Giấy chứng nhận thì ghi nội 

dung “đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận”. 
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4. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với đất đang sử dụng của hộ gia 

đình, cá nhân, cộng đồng dân cƣ 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1. Ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính nộp hồ sơ theo tại 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng UBND cấp huyện và nhận biên 
nhận hồ sơ nếu hồ sơ hoàn chỉnh (đúng theo yêu cầu về số lƣợng và thành phần hồ 
sơ nêu bên dƣới). Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hoàn chỉnh, không tiếp nhận và hƣớng 
dẫn cho hộ gia đình, cá nhân hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ (nếu có).  

- Bƣớc 2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, 
viết biên nhận hồ sơ (01 ngày). 

- Bƣớc 3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên 
môn về lập bản đồ địa chính khu đất, chuyển UBND cấp xã nơi có đất xác nhận hồ 
sơ (03 ngày). 

- Bƣớc 4. UBND cấp xã kiểm tra về hiện trạng sử dụng đất, xác minh tình 
trạng tranh chấp, nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất; niêm yết công khai kết quả 
kiểm tra tại trụ sở UBND cấp xã trong thời hạn 15 ngày (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ); 
xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai, lập biên bản kết 
thúc niêm yết công khai và xác nhận vào Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận; gửi hồ 
sơ về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (01 ngày). 

- Bƣớc 5. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đăng ký vào hồ sơ địa 
chính, cơ sở dữ liệu địa chính, in Giấy chứng nhận; Chuyển cơ quan thuế đồng thời 
chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng (01 ngày). 

- Bƣớc 6. Cơ quan thuế xác định nghĩa vụ thuế và trả kết quả cho Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả (03 ngày). Bƣớc này thực hiện song song với các bƣớc 
quy định tại Bƣớc 8, Bƣớc 9. 

- Bƣớc 7. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thông tin cho ngƣời có yêu cầu 
giải quyết thủ tục hành chính đến nhận thông báo thuế (hoặc gửi qua hệ thống bƣu 
chính theo yêu cầu), ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đi thực hiện 
nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Bƣớc 
này thực hiện song song với các bƣớc quy định tại Bƣớc 8, Bƣớc 9. 

- Bƣớc 8. Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng thẩm định và trình Ủy ban nhân 
dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận (03 ngày). 

- Bƣớc 9. UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận (03 ngày).  

- Bƣớc 10. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ 
chuyên môn về lƣu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả  (01 ngày).  

- Bƣớc 11. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thông báo cho ngƣời có yêu 
cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa 
vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ (01 
ngày).  

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: (01 bộ) 
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- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (Mẫu số 04/ĐK đƣợc ban hành kèm 

theo Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT); 

- Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1, 

2, 3 Điều 100 Luật Đất đai, Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

của Chính phủ (nếu có); 

- Tờ khai lệ phí trƣớc bạ; Tờ khai tiền sử dụng đất. 

d) Thời hạn giải quyết:  29 ngày (14 ngày thực hiện thủ tục hành chính + 

15 ngày niêm yết thông báo) 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; 

Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng. 

-  Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế; Ủy ban nhân dân cấp xã 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất. 

h) Phí, lệ phí: 

- Tại phƣờng, thị trấn: 

+ Trƣờng hợp chỉ có quyền sử dụng đất: 25.000đồng/giấy. 

+ Trƣờng hợp có tài sản gắn liền với đất: 100.000đồng/giấy. 

- Tại các khu vực khác: 

+ Trƣờng hợp chỉ có quyền sử dụng đất: 10.000đồng/giấy. 

+ Trƣờng hợp có tài sản gắn liền với đất: 50.000đồng/giấy. 

* Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: 

- Đất sản xuất, kinh doanh: 

+ Diện tích dƣới 100 m
2 
: 200.000 đồng/hồ sơ. 

+ Diện tích từ 100 m
2
 trở lên: 250.000 đồng/hồ sơ. 

- Đất ở: 

+ Diện tích dƣới 100 m
2 
: 150.000 đồng/hồ sơ. 

+ Diện tích từ 100 m
2
 trở lên: 200.000 đồng/hồ sơ. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (Mẫu số 

04/ĐK đƣợc ban hành kèm theo Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Đất đang sử dụng ổn định, hợp pháp, không phải do lấn chiếm mà có; 

- Không có tranh chấp, khiếu nại về quyền sử dụng đất; 
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- Chƣa có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền tại vị 

trí xin cấp Giấy chứng nhận. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều Luật Đất đai; 

- Thông tƣ số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tƣ số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, 

thu hồi đất. 

- Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh An 

Giang ban hành quy định về trình tự thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh 

An Giang. 

- Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất; 

- Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU 

NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI 

ĐẤT 

 

Kính gửi: ………………………………………… 

 

Mẫu số 04a/ĐK 

PHẦN GHI CỦA NGƢỜI 

NHẬN HỒ SƠ 

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, 

rõ ràng, thống nhất với giấy tờ 

xuất trình. 

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. 

Quyển ….. 

Ngày …../…../….. 

Ngƣời nhận hồ sơ 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƢỜI ĐĂNG KÝ 

(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn) 

1. Ngƣời sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, ngƣời quản lý đất 

1.1. Tên (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………..…………………………… 

1.2. Địa chỉ thƣờng trú
(1)
: ………………………………………………………..…… 

2.Đề nghị: - Đăng ký QSDĐ  

- Cấp GCN đối với 

đất  

Đăng ký quyền quản lý đất  

Cấp GCN đối với tài sản trên 

đất  

(Đánh dấu √ vào 

ô trống lựa chọn) 

3. Thửa đất đăng ký 
(2)

 ………………………………………………………………. 

3.1. Thửa đất số: ………………………; 3.2. Tờ bản đồ số: …………………………; 

3.3. Địa chỉ tại: ………………………………………………………………………; 

3.4. Diện tích: ………… m²; sử dụng chung: ……… m²; sử dụng riêng: ………. m²; 

3.5. Sử dụng vào mục đích: ………………………. , từ thời điểm: …………………..; 

3.6. Thời hạn đề nghị đƣợc sử dụng đất: ……………………………………………..; 

3.7. Nguồn gốc sử dụng
(3)
: ……………………………………………………………; 

3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số ……., của ………………..,  

nội dung quyền sử dụng ………………………………………………………………..; 

4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận quyền sở 

hữu tài sản) 

4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác: 

a) Loại nhà ở, công trình
(4)
: ……………………………………………………………;  

b) Diện tích xây dựng: …………………….. (m²); 

c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): ……………; 

d) Sở hữu chung: ……………………..m², sở hữu riêng: …………………………..m²; 

đ) Kết cấu: ………………………..; 

e) Số tầng: ………………………………………; 

g) Thời hạn sở hữu đến: ……………………………………………………………… 

(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và 



 

155 

 

tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình 

kèm theo đơn) 

4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng: 4.3. Cây lâu năm: 

a) Loại cây chủ yếu: ……………………. 

b) Diện tích: ……………………….. m²; 

c) Nguồn gốc tạo lập: 

- Tự trồng rừng:    

- Nhà nƣớc giao không thu tiền:  

- Nhà nƣớc giao có thu tiền: 
  

- Nhận chuyển quyền:  
  

- Nguồn vốn trồng, nhận quyền:   …   

d) Sở hữu chung: ...m², Sở hữu riêng: 

....m
2
; 

đ) Thời hạn sở hữu đến: ……………… 

 

 

 

a) Loại cây chủ yếu: ……………….; 

b) Diện tích: …………………………m²; 

c) Sở hữu chung: …………………..m², 

Sở hữu riêng: ………………………m²; 

d) Thời hạn sở hữu đến: ………………… 

5. Những giấy tờ nộp kèm theo: …………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

6. Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: ……………………………… 

Đề nghị khác: ……………………………………………………………………….. 

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trƣớc pháp luật. 

 

 …………., ngày .... tháng ... năm …… 

Ngƣời viết đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có) 

 

 

II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƢỜNG, THỊ TRẤN
5
 

(Xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất của tổ chức 

đầu tư xây dựng nhà ở để bán) 

1. Nội dung kê khai so với hiện trạng: ……………………………………………….. 

2. Nguồn gốc sử dụng đất: ………………………………………….…………………. 

3. Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký: …………………..……….……….. 

4. Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất: …………………………………………. 

5. Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất: …………………………… 

6. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: ……………………. 

7. Nội dung khác: …………………………………………………………………… 
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Ngày …… tháng …… năm …… 

Công chức địa chính 

(Ký, ghi rõ họ, tên) 

Ngày …… tháng …… năm …… 

TM. Ủy ban nhân dân 

Chủ tịch 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

(Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

thì không xác nhận các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký 

riêng về đất thì không xác nhận nội dung Điểm 4; đăng ký riêng tài sản thì không xác 

nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục này) 

III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp 

dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích 

đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý) 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Ngƣời kiểm tra 

(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ) 

 

 

 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Giám đốc 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Hƣớng dẫn: 

(1) Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông” (hoặc “Hộ bà”), sau đó 

ghi họ tên, năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân (nếu có) của hai vợ chồng chủ hộ (người có chung 

quyền sử dụng đất của hộ). Tổ chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy 

ph p đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư 

ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ 

cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo). 

(2) Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp giấy hoặc đề nghị cấp chung 

một GCN nhiều thửa đất nông nghiệp thì tại dòng đầu của điểm 3 mục I chỉ ghi tổng số thửa và kê khai 

từng thửa vào danh sách kèm theo (Mẫu 04c/ĐK). 

(3) Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay 

thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác. 

(4) Ghi cụ thể: Nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, văn phòng, nhà xưởng, nhà kho,… 
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5. Thủ tục cấp bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã 

cấp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cƣ, ngƣời Việt Nam định cƣ ở 

nƣớc ngoài 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1. Ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính nộp hồ sơ theo tại 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng UBND cấp huyện và nhận biên 

nhận hồ sơ nếu hồ sơ hoàn chỉnh (đúng theo yêu cầu về số lƣợng và thành phần hồ 

sơ nêu bên dƣới).  

Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hoàn chỉnh, không tiếp nhận và hƣớng dẫn cho hộ 

gia đình, cá nhân hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ (nếu có).  

- Bƣớc 2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, 

viết biên nhận hồ sơ (01 ngày). 

- Bƣớc 3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên 

môn về lập bản đồ địa chính khu đất, Đăng ký đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ 

sở dữ liệu địa chính, in Giấy chứng nhận; Chuyển cơ quan thuế đồng thời chuyển 

hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng (03 ngày). 

- Bƣớc 4. Cơ quan thuế xác định nghĩa vụ thuế và trả kết quả cho Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả (03 ngày). Bƣớc này thực hiện song song với các bƣớc 

quy định tại Bƣớc 6 và Bƣớc 7. 

- Bƣớc 5. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  thông tin cho ngƣời có yêu cầu 

giải quyết thủ tục hành chính đến nhận thông báo thuế (hoặc gửi qua hệ thống bƣu 

chính theo yêu cầu), ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đi thực hiện 

nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả . Bƣớc 

này thực hiện song song với các bƣớc quy định tại Bƣớc 6 và Bƣớc 7. 

- Bƣớc 6. Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng thẩm định và trình Ủy ban nhân 

dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận (03 ngày). 

- Bƣớc 7. UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận (03 ngày).  

- Bƣớc 8. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên 

môn về lƣu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả  (01 ngày).  

- Bƣớc 9. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thông báo cho ngƣời có yêu cầu 

giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ 

tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ (01 ngày).  

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: (01 bộ) 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (Mẫu số 04/ĐK đƣợc ban hành kèm 

theo Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT); 

- Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; 

- Trƣờng hợp đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận 
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đã cấp thì nộp thêm bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 

- Trƣờng hợp đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu 

tài sản không đồng thời là ngƣời sử dụng đất thì nộp Giấy chứng nhận đã cấp (bản 

sao có công chứng) và một trong các loại giấy tờ sau (bản sao có công chứng hoặc 

bản sao có đối chiếu): 

+ Hợp đồng thuê đất đƣợc công chứng hoặc chứng thực theo quy định; 

+ Văn bản chấp thuận của ngƣời sử dụng đất đồng ý cho xây dựng tài sản đó 

đƣợc công chứng hoặc chứng thực theo quy định. 

- Tờ khai lệ phí trƣớc bạ. 

d) Thời hạn giải quyết:  (12 ngày) 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; 

Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng. 

-  Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất. 

h) Phí, lệ phí: 

- Tại phƣờng, thị trấn: 

+ Trƣờng hợp chỉ có quyền sử dụng đất: 25.000đồng/giấy. 

+ Trƣờng hợp có tài sản gắn liền với đất: 100.000đồng/giấy. 

- Tại các khu vực khác: 

+ Trƣờng hợp chỉ có quyền sử dụng đất: 10.000đồng/giấy. 

+ Trƣờng hợp có tài sản gắn liền với đất: 50.000đồng/giấy. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (Mẫu số 04/ĐK đƣợc ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Tài sản đƣợc tạo lập hợp pháp, đã hình thành thực tế tại thời điểm đăng ký 

cấp Giấy chứng nhận; 

- Có giấy phép của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền; 

- Tài sản đƣợc tạo lập phù hợp với mục đích sử dụng đất; 

- Chƣa có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền tại vị 

trí đăng ký quyền sở hữu; 
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- Không có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến tài sản đăng ký quyền sở hữu; 

- Đối với nhà ở không có giấy phép nhƣng đƣợc hình thành trƣớc ngày 01 

tháng 7 năm 2006; công trình xây dựng đƣợc hoàn thành trƣớc ngày 01 tháng 7 

năm 2004 mà phù hợp với Quy hoạch hoặc trƣớc thời điểm Quy hoạch đƣợc duyệt, 

không tranh chấp thì đƣợc xem xét cấp quyền sở hữu. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều Luật Đất đai; 

- Thông tƣ số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tƣ số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, 

thu hồi đất. 

- Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh An 

Giang ban hành quy định về trình tự thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh 

An Giang. 

- Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất; 

- Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ 

Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

 

Kính gửi: ………………………………………… 

 

Mẫu số 04a/ĐK 

PHẦN GHI CỦA NGƢỜI 

NHẬN HỒ SƠ 

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy 

đủ, rõ ràng, thống nhất với 

giấy tờ xuất trình. 

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: 

….. Quyển ….. 

Ngày …../…../….. 

Ngƣời nhận hồ sơ 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƢỜI ĐĂNG KÝ 

(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn) 

1. Ngƣời sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, ngƣời quản lý đất 

1.1. Tên (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………..…………………………… 

1.2. Địa chỉ thƣờng trú
(1)
: …………………………………………………..………… 

2.Đề nghị: - Đăng ký QSDĐ  

- Cấp GCN đối với 

đất  

Đăng ký quyền quản lý đất  

Cấp GCN đối với tài sản trên 

đất  

(Đánh dấu √ vào 

ô trống lựa chọn) 

3. Thửa đất đăng ký 
(2)

 ………………………………………………………………. 

3.1. Thửa đất số: …………………; 3.2. Tờ bản đồ số: ………………………………; 

3.3. Địa chỉ tại: …………………………………………………………………………; 

3.4. Diện tích: ………… m²; sử dụng chung: ……… m²; sử dụng riêng: ………. m²; 

3.5. Sử dụng vào mục đích: ………………………. , từ thời điểm: …………………..; 

3.6. Thời hạn đề nghị đƣợc sử dụng đất: ……………………………………………..; 

3.7. Nguồn gốc sử dụng
(3)
: ……………………………………………………………; 

3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số ……., của …………….., nội dung 

quyền sử dụng …………………………………………………………………..; 

4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận quyền sở 

hữu tài sản) 

4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác: 

a) Loại nhà ở, công trình
(4)
: ……………………………………………………………;  

b) Diện tích xây dựng: …………………….. (m²); 

c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): ……………; 

d) Sở hữu chung: ……………………..m², sở hữu riêng: …………………………..m²; 

đ) Kết cấu: ………………………..;  

e) Số tầng: ………………………………………; 

g) Thời hạn sở hữu đến: ……………………………………………………………… 

(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin 

chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách 

nhà ở, công trình kèm theo đơn) 
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4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng: 4.3. Cây lâu năm: 

a) Loại cây chủ yếu: ……………………. 

b) Diện tích: ……………………….. m²; 

c) Nguồn gốc tạo lập: 

- Tự trồng rừng:    

- Nhà nƣớc giao không thu tiền:  

- Nhà nƣớc giao có thu tiền: 
  

- Nhận chuyển quyền:  
  

- Nguồn vốn trồng, nhận quyền:   …   

d) Sở hữu chung: ...m², Sở hữu riêng: 

....m
2
; 

đ) Thời hạn sở hữu đến: ……………… 

 

 

 

a) Loại cây chủ yếu: ……………….; 

b) Diện tích: …………………………m²; 

c) Sở hữu chung: …………………..m², 

Sở hữu riêng: ………………………m²; 

d) Thời hạn sở hữu đến: ………………… 

5. Những giấy tờ nộp kèm theo: …………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

……… 

6. Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: ……………………………… 

Đề nghị khác: ………………………………………………………………………….. 

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trƣớc pháp luật. 

 

 …………., ngày .... tháng ... năm …… 

Ngƣời viết đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có) 

 



 

162 

 

 

II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƢỜNG, THỊ TRẤN
5
 

(Xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất của tổ chức 

đầu tư xây dựng nhà ở để bán) 

1. Nội dung kê khai so với hiện trạng: ……………………………………………….. 

2. Nguồn gốc sử dụng đất: ……………………………………….…………………. 

3. Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký: …………………..……………….. 

4. Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất: …………………………………………. 

5. Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất: …………………………… 

6. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: …………………. 

7. Nội dung khác: …………………………………………………………………… 

 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Công chức địa chính 

(Ký, ghi rõ họ, tên) 

Ngày …… tháng …… năm …… 

TM. Ủy ban nhân dân 

Chủ tịch 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

(Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

thì không xác nhận các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký 

riêng về đất thì không xác nhận nội dung Điểm 4; đăng ký riêng tài sản thì không xác 

nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục này) 
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III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp 

dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích 

đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý) 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Ngƣời kiểm tra 

(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ) 

 

 

 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Giám đốc 

(Ký tên, đóng dấu) 

Hƣớng dẫn: 

(1) Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông” (hoặc “Hộ bà”), sau đó ghi họ tên, 

năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân (nếu có) của hai vợ chồng chủ hộ (người có chung quyền sử dụng đất của 

hộ). Tổ chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy ph p đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, 

cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, 

số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các 

chủ đó vào danh sách kèm theo). 

(2) Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp giấy hoặc đề nghị cấp chung một GCN 

nhiều thửa đất nông nghiệp thì tại dòng đầu của điểm 3 mục I chỉ ghi tổng số thửa và kê khai từng thửa vào danh 

sách kèm theo (Mẫu 04c/ĐK). 

(3) Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền 

hàng năm hoặc nguồn gốc khác. 

(4) Ghi cụ thể: Nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, văn phòng, nhà xưởng, nhà kho,… 
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6. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho ngƣời đã nhận chuyển nhƣợng 

quyền sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân mà thửa đất chƣa đƣợc cấp Giấy 

chứng nhận  

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1. Ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính nộp hồ sơ theo tại 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng UBND cấp huyện và nhận biên 

nhận hồ sơ nếu hồ sơ hoàn chỉnh (đúng theo yêu cầu về số lƣợng và thành phần hồ 

sơ nêu bên dƣới).  

Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hoàn chỉnh, không tiếp nhận và hƣớng dẫn cho hộ 

gia đình, cá nhân hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ (nếu có).  

- Bƣớc 2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, 

viết biên nhận hồ sơ (01 ngày). 

- Bƣớc 3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên 

môn về lập bản đồ địa chính khu đất, chuyển UBND cấp xã nơi có đất xác nhận hồ 

sơ (03 ngày). 

- Bƣớc 4. UBND cấp xã kiểm tra về hiện trạng sử dụng đất, xác minh tình 

trạng tranh chấp, nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất; niêm yết công khai kết quả 

kiểm tra tại trụ sở UBND cấp xã trong thời hạn 15 ngày (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ); 

xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai, lập biên bản kết 

thúc niêm yết công khai và xác nhận vào Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận; gửi hồ 

sơ về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (01 ngày). 

- Bƣớc 5. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đăng ký vào hồ sơ địa 

chính, cơ sở dữ liệu địa chính, in Giấy chứng nhận; Chuyển cơ quan thuế đồng thời 

chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng (01 ngày). 

- Bƣớc 6. Cơ quan thuế xác định nghĩa vụ thuế và trả kết quả cho Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả  (03 ngày). Bƣớc này thực hiện song song với Bƣớc 8 và 

Bƣớc 9. 

- Bƣớc 7. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thông tin cho ngƣời có yêu cầu 

giải quyết thủ tục hành chính đến nhận thông báo thuế (hoặc gửi qua hệ thống bƣu 

chính theo yêu cầu), ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đi thực hiện 

nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả . Bƣớc 

này thực hiện song song với các bƣớc quy định tại Bƣớc 8 và Bƣớc 9. 

- Bƣớc 8. Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng thẩm định và trình Ủy ban nhân 

dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận (03 ngày). 

- Bƣớc 9. UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận (03 ngày).  

- Bƣớc 10. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ 

chuyên môn về lƣu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả  (01 ngày).  

- Bƣớc 11. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  thông báo cho ngƣời có yêu cầu 

giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài 

chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ (01 ngày).  
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b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: (01 bộ) 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (Mẫu số 04/ĐK đƣợc ban hành kèm 

theo Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT); 

- Giấy tờ chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất có chữ ký của bên chuyển 

nhƣợng (bản chính); 

- Tờ khai lệ phí trƣớc bạ; Tờ khai tiền sử dụng đất. 

d) Thời hạn giải quyết:  (29 ngày) 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; 

Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng. 

-  Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế; Ủy ban nhân dân cấp xã 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất. 

h) Phí, lệ phí: 

- Tại phƣờng, thị trấn: 

+ Trƣờng hợp chỉ có quyền sử dụng đất: 25.000đồng/giấy. 

+ Trƣờng hợp có tài sản gắn liền với đất: 100.000đồng/giấy. 

- Tại các khu vực khác: 

+ Trƣờng hợp chỉ có quyền sử dụng đất: 10.000đồng/giấy. 

+ Trƣờng hợp có tài sản gắn liền với đất: 50.000đồng/giấy. 

* Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: 

- Đất sản xuất, kinh doanh: 

+ Diện tích dƣới 100 m
2
 : 200.000 đồng/hồ sơ. 

+ Diện tích từ 100 m
2
 trở lên: 250.000 đồng/hồ sơ. 

- Đất ở: 

+ Diện tích dƣới 100 m
2
 : 150.000 đồng/hồ sơ. 

+ Diện tích từ 100 m
2
 trở lên: 200.000 đồng/hồ sơ. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (Mẫu số 04/ĐK đƣợc ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
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- Đất không phải do lấn, chiếm mà có; 

- Ngƣời nhận chuyển nhƣợng đang sử dụng đất ổn định và không có tranh 

chấp, khiếu nại có liên quan đến khu đất; 

- Thời điểm chuyển nhƣợng thực hiện trƣớc ngày 01 tháng 01 năm 2008. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều Luật Đất đai; 

- Thông tƣ số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tƣ số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi 

đất. 

- Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh An 

Giang ban hành quy định về trình tự thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh 

An Giang. 

- Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất; 

- Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU 

NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI 

ĐẤT 

 

Kính gửi: ………………………………………… 

 

Mẫu số 04a/ĐK 

PHẦN GHI CỦA NGƢỜI 

NHẬN HỒ SƠ 

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, 

rõ ràng, thống nhất với giấy tờ 

xuất trình. 

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. 

Quyển ….. 

Ngày …../…../….. 

Ngƣời nhận hồ sơ 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƢỜI ĐĂNG KÝ 

(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn) 

1. Ngƣời sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, ngƣời quản lý đất 

1.1. Tên (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………..……………………………

….. 

1.2. Địa chỉ thƣờng trú
(1)
: …………………………………………………..………… 

2.Đề nghị: - Đăng ký QSDĐ  

- Cấp GCN đối với 

đất  

Đăng ký quyền quản lý đất  

Cấp GCN đối với tài sản trên 

đất  

(Đánh dấu √ vào 

ô trống lựa chọn) 

3. Thửa đất đăng ký 
(2)

 ………………………………………………………………. 

3.1. Thửa đất số: …………………; 3.2. Tờ bản đồ số: ………………………………; 

3.3. Địa chỉ tại: …………………………………………………………………………; 

3.4. Diện tích: …………… m²; sử dụng chung: ………… m²; sử dụng riêng: 

…………. m²; 

3.5. Sử dụng vào mục đích: ………………………. , từ thời điểm: …………………..; 

3.6. Thời hạn đề nghị đƣợc sử dụng đất: ……………………………………………..; 

3.7. Nguồn gốc sử dụng
(3)
: ……………………………………………………………; 

3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số ……., của ……………….., nội 

dung quyền sử dụng …………………………………………………………………..; 

4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận quyền sở 

hữu tài sản) 

4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác: 

a) Loại nhà ở, công trình
(4)
: ……………………………………………………………;  

b) Diện tích xây dựng: …………………….. (m²); 

c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): 

……………………; 

d) Sở hữu chung: ……………………..m², sở hữu riêng: …………………………..m²; 

đ) Kết cấu: …………………………..; e) Số tầng: ……………………………………; 

g) Thời hạn sở hữu đến: ……………………………………………………………… 
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(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và 

tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình 

kèm theo đơn) 

4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng: 4.3. Cây lâu năm: 

a) Loại cây chủ yếu: ……………………. 

b) Diện tích: ……………………….. m²; 

c) Nguồn gốc tạo lập: 

- Tự trồng rừng:    

- Nhà nƣớc giao không thu tiền:  

- Nhà nƣớc giao có thu tiền: 
  

- Nhận chuyển quyền:  
  

- Nguồn vốn trồng, nhận quyền:   …   

d) Sở hữu chung: ...m², Sở hữu riêng: 

....m
2
; 

đ) Thời hạn sở hữu đến: 

………………… 

 

 

 

a) Loại cây chủ yếu: ……………….; 

b) Diện tích: …………………………m²; 

c) Sở hữu chung: …………………..m², 

Sở hữu riêng: ………………………m²; 

d) Thời hạn sở hữu đến: ………………… 

5. Những giấy tờ nộp kèm theo: …………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

……… 

6. Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: ……………………………… 

Đề nghị khác: ………………………………………………………………………….. 

 

 

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trƣớc pháp luật. 

 

 …………., ngày .... tháng ... năm …… 

Ngƣời viết đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có) 
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II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƢỜNG, THỊ TRẤN
5
 

(Xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất của tổ chức 

đầu tư xây dựng nhà ở để bán) 

1. Nội dung kê khai so với hiện trạng: ……………………………………………….. 

2. Nguồn gốc sử dụng đất: ……………………………………….…………………. 

3. Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký: ……………..…………….……….. 

4. Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất: …………………………………………. 

5. Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất: …………………………… 

6. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: ……………………. 

7. Nội dung khác: …………………………………………………………………… 

 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Công chức địa chính 

(Ký, ghi rõ họ, tên) 

Ngày …… tháng …… năm …… 

TM. Ủy ban nhân dân 

Chủ tịch 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

(Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

thì không xác nhận các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký 

riêng về đất thì không xác nhận nội dung Điểm 4; đăng ký riêng tài sản thì không xác 

nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục này) 

III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp 

dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích 

đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý) 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Ngƣời kiểm tra 

(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ) 

 

 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Giám đốc 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Hƣớng dẫn: 

(1) Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông” (hoặc 

“Hộ bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân (nếu có) của hai vợ 

chồng chủ hộ (người có chung quyền sử dụng đất của hộ). Tổ chức ghi tên và quyết định 

thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy ph p đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ 

quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ 

tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử 
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dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo). 

(2) Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp giấy hoặc đề 

nghị cấp chung một GCN nhiều thửa đất nông nghiệp thì tại dòng đầu của điểm 3 mục I 

chỉ ghi tổng số thửa và kê khai từng thửa vào danh sách kèm theo (Mẫu 04c/ĐK). 

(3) Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả 

tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác. 

(4) Ghi cụ thể: Nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, văn phòng, nhà xưởng, nhà kho,… 
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7. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho ngƣời đã nhận chuyển quyền sử 

dụng đất đối với thửa đất đã đƣợc cấp giấy chứng nhận nhƣng việc chuyển 

quyền không lập thành hợp đồng chuyển quyền đúng theo quy định đối với hộ 

gia đình, cá nhân 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1. Ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính nộp hồ sơ theo tại 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quảcủa Văn phòng UBND cấp huyện và nhận biên 

nhận hồ sơ nếu hồ sơ hoàn chỉnh (đúng theo yêu cầu về số lƣợng và thành phần hồ 

sơ nêu bên dƣới).  

Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hoàn chỉnh, không tiếp nhận và hƣớng dẫn cho hộ 

gia đình, cá nhân hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ (nếu có).  

- Bƣớc 2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, 

viết biên nhận hồ sơ (01 ngày). 

- Bƣớc 3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai viết thông báo, ngƣời có 

yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đăng thông báo về việc xin cấp Giấy chứng 

nhận trên báo An Giang 03 kỳ liên tiếp (chi phí đăng tin do ngƣời có yêu cầu giải 

quyết thủ tục hành chính chi trả). 

- Bƣớc 4. Sau thời hạn 30 ngày (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày đăng 

thông báo lần đầu mà không phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý hồ sơ địa chính, in Giấy chứng nhận; Chuyển cơ 

quan thuế đồng thời chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng (01 ngày). 

- Bƣớc 5. Cơ quan thuế xác định nghĩa vụ thuế và trả kết quả cho Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả  (03 ngày). Bƣớc này thực hiện song song với Bƣớc 8 và 

Bƣớc 9. 

- Bƣớc 6. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  thông tin cho ngƣời có yêu cầu 

giải quyết thủ tục hành chính đến nhận thông báo thuế (hoặc gửi qua hệ thống bƣu 

chính theo yêu cầu), ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đi thực hiện 

nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả . Bƣớc 

này thực hiện song song với Bƣớc 8 và Bƣớc 9. 

- Bƣớc 7. Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng thẩm định và trình Ủy ban nhân 

dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận (03 ngày). 

- Bƣớc 8. UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận (03 ngày).  

- Bƣớc 9. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên 

môn về lƣu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả  (01 ngày).  

- Bƣớc 10. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  thông báo cho ngƣời có yêu 

cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa 

vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ (01 

ngày). 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: (01 bộ) 
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- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (Mẫu số 04/ĐK đƣợc ban hành kèm 

theo Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT); 

- Giấy chứng nhận và giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký 

của ngƣời chuyển quyền (bản chính); 

- Tờ khai lệ phí trƣớc bạ; Tờ khai thuế thu nhập cá nhân. 

d) Thời hạn giải quyết:  (10 ngày) 

Trƣờng hợp có đơn tranh chấp, khiếu nại thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai hƣớng dẫn nộp hồ sơ đến cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền để giải quyết 

tranh chấp, khiếu nại theo quy định. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, 

Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

h) Phí, lệ phí: 

- Tại phƣờng, thị trấn: 

+ Trƣờng hợp chỉ có quyền sử dụng đất: 25.000đồng/giấy. 

+ Trƣờng hợp có tài sản gắn liền với đất: 100.000đồng/giấy. 

- Tại các khu vực khác: 

+ Trƣờng hợp chỉ có quyền sử dụng đất: 10.000đồng/giấy. 

+ Trƣờng hợp có tài sản gắn liền với đất: 50.000đồng/giấy. 

* Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: 

- Đất sản xuất, kinh doanh: 

+ Diện tích dƣới 100 m
2
 : 200.000 đồng/hồ sơ. 

+ Diện tích từ 100 m
2
 trở lên: 250.000 đồng/hồ sơ. 

- Đất ở: 

+ Diện tích dƣới 100 m
2
 : 150.000 đồng/hồ sơ. 

+ Diện tích từ 100 m
2
 trở lên: 200.000 đồng/hồ sơ. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Đơn đề nghị đăng ký biến động (Mẫu 04/ĐK đƣợc ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

- Ngƣời nhận chuyển quyền đang sử dụng đất ổn định, đang giữ Giấy chứng 
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nhận và có giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của bên chuyển 

quyền; 

- Khu đất không có tranh chấp, khiếu nại về quyền sử dụng đất; 

- Thời điểm chuyển quyền thực hiện trƣớc ngày 01/07/2014; 

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về chuyển quyền sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều Luật Đất đai; 

- Thông tƣ số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tƣ số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, 

thu hồi đất. 

- Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh An 

Giang ban hành quy định về trình tự thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh 

An Giang. 

- Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất; 

- Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU 

NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI 

ĐẤT 

 

Kính gửi: ………………………………………… 

 

Mẫu số 04a/ĐK 

PHẦN GHI CỦA NGƢỜI 

NHẬN HỒ SƠ 

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, 

rõ ràng, thống nhất với giấy tờ 

xuất trình. 

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. 

Quyển ….. 

Ngày …../…../….. 

Ngƣời nhận hồ sơ 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 

 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƢỜI ĐĂNG KÝ 

(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn) 

1. Ngƣời sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, ngƣời quản lý đất 

1.1. Tên (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………..………………………… 

1.2. Địa chỉ thƣờng trú
(1)
: …………………………………………………..………… 

2. Đề nghị: - Đăng ký QSDĐ 
 

- Cấp GCN đối với 

đất  

Đăng ký quyền quản lý đất  

Cấp GCN đối với tài sản trên 

đất  

(Đánh dấu √ vào 

ô trống lựa chọn) 

3. Thửa đất đăng ký 
(2)

 ………………………………………………………………. 

3.1. Thửa đất số: …………………; 3.2. Tờ bản đồ số: ………………………………; 

3.3. Địa chỉ tại: …………………………………………………………………………; 

3.4. Diện tích: ………… m²; sử dụng chung:……… m²; sử dụng riêng: …………. m²; 

3.5. Sử dụng vào mục đích: ……………………. , từ thời điểm: ……………………..; 

3.6. Thời hạn đề nghị đƣợc sử dụng đất: ……………………………………………..; 

3.7. Nguồn gốc sử dụng
(3)
: ……………………………………………………………; 

3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số ……., của ……………….., nội 

dung quyền sử dụng …………………………………………………………………..; 

4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận quyền sở 

hữu tài sản) 

4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác: 

a) Loại nhà ở, công trình
(4)
: ……………………………………………………………;  

b) Diện tích xây dựng: …………………….. (m²); 

c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): ……………; 

d) Sở hữu chung: ……………………..m², sở hữu riêng: …………………………..m²; 
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đ) Kết cấu: ……………………………..;  

e) Số tầng: ………………………………… 

g) Thời hạn sở hữu đến: ……………………………………………………………… 

(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và 

tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình 

kèm theo đơn) 

4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng: 4.3. Cây lâu năm: 

a) Loại cây chủ yếu: ……………………. 

b) Diện tích: ……………………….. m²; 

c) Nguồn gốc tạo lập: 

- Tự trồng rừng:    

- Nhà nƣớc giao không thu tiền:  

- Nhà nƣớc giao có thu tiền: 
  

- Nhận chuyển quyền:  
  

- Nguồn vốn trồng, nhận quyền:   …   

d) Sở hữu chung: ...m², Sở hữu riêng: 

....m
2
; 

đ) Thời hạn sở hữu đến: ……………… 

 

 

 

a) Loại cây chủ yếu: ……………….; 

b) Diện tích: …………………………m²; 

c) Sở hữu chung: …………………..m², 

Sở hữu riêng: ………………………m²; 

d) Thời hạn sở hữu đến: ………………… 

5. Những giấy tờ nộp kèm theo: …………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

6. Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: ……………………………… 

Đề nghị khác: ………………………………………………………………………….. 

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trƣớc pháp luật. 

 

 …………., ngày .... tháng ... năm …… 

Ngƣời viết đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có) 

 

 

 

 

II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƢỜNG, THỊ TRẤN
5
 

(Xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất của tổ chức 

đầu tư xây dựng nhà ở để bán) 

1. Nội dung kê khai so với hiện trạng: ……………………………………………….. 

2. Nguồn gốc sử dụng đất: ……………………………………….…………………. 

3. Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký: …………………..……….……….. 
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4. Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất: …………………………………………. 

5. Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất: …………………………… 

6. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: ……………………. 

7. Nội dung khác: …………………………………………………………………… 

 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Công chức địa chính 

(Ký, ghi rõ họ, tên) 

Ngày …… tháng …… năm …… 

TM. Ủy ban nhân dân 

Chủ tịch 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

(Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

thì không xác nhận các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký 

riêng về đất thì không xác nhận nội dung Điểm 4; đăng ký riêng tài sản thì không xác 

nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục này) 

III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

… 

(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp 

dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích 

đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý) 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Ngƣời kiểm tra 

(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ) 

 

 

 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Giám đốc 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Hƣớng dẫn: 

(1) Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông” (hoặc 

“Hộ bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân (nếu có) của hai vợ 

chồng chủ hộ (người có chung quyền sử dụng đất của hộ). Tổ chức ghi tên và quyết định 

thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy ph p đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ 

quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ 

tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử 

dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo). 

(2) Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp giấy hoặc đề 

nghị cấp chung một GCN nhiều thửa đất nông nghiệp thì tại dòng đầu của điểm 3 mục I 

chỉ ghi tổng số thửa và kê khai từng thửa vào danh sách kèm theo (Mẫu 04c/ĐK). 

(3) Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả 

tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác. 

(4) Ghi cụ thể: Nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, văn phòng, nhà xưởng, nhà kho,… 
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8. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá 

do cơ quan nhà nƣớc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất  

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1. Ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính nộp hồ sơ theo tại Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quảcủa Văn phòng UBND cấp huyện và nhận biên nhận hồ 

sơ nếu hồ sơ hoàn chỉnh (đúng theo yêu cầu về số lƣợng và thành phần hồ sơ nêu bên 

dƣới).  

Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hoàn chỉnh, không tiếp nhận và hƣớng dẫn cho hộ 

gia đình, cá nhân hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ (nếu có).  

- Bƣớc 2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, 

viết biên nhận hồ sơ (01 ngày). 

- Bƣớc 3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên 

môn về lập bản đồ địa chính khu đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu 

địa chính, in Giấy chứng nhận; Chuyển cơ quan thuế đồng thời chuyển hồ sơ cho 

Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng (03 ngày). 

- Bƣớc 4. Cơ quan thuế xác định nghĩa vụ thuế và trả kết quả cho Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả  (03 ngày). Bƣớc này thực hiện song song với các bƣớc 

với các bƣớc 6 và bƣớc 7. 

- Bƣớc 5. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  thông tin cho ngƣời có yêu cầu 

giải quyết thủ tục hành chính đến nhận thông báo thuế (hoặc gửi qua hệ thống bƣu 

chính theo yêu cầu), ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đi thực hiện 

nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả . Bƣớc 

này thực hiện song song với các bƣớc 6 và bƣớc 7. 

- Bƣớc 6. Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng thẩm định và trình Ủy ban nhân 

dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận (03 ngày). 

- Bƣớc 7. UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận (03 ngày).  

- Bƣớc 8. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên 

môn về lƣu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả  (01 ngày).  

- Bƣớc 9. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  thông báo cho ngƣời có yêu 

cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa 

vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ (01 

ngày). 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: (01 bộ) 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (Mẫu số 04/ĐK đƣợc ban hành kèm 

theo Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT); 

- Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất của cơ quan 

nhà nƣớc có thẩm quyền kèm theo bộ hồ sơ đấu giá (Bản sao có công chứng hoặc 

bản sao có đối chiếu); 
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- Các chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (Bản sao có công chứng hoặc 

bản sao có đối chiếu); 

- Tờ khai lệ phí trƣớc bạ; Tờ khai tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất. 

d) Thời hạn giải quyết:  (12 ngày) 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; 

Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng. 

-  Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất. 

h) Phí, lệ phí: 

- Tại phƣờng, thị trấn: 

+ Trƣờng hợp chỉ có quyền sử dụng đất: 25.000đồng/giấy. 

+ Trƣờng hợp có tài sản gắn liền với đất: 100.000đồng/giấy. 

- Tại các khu vực khác: 

+ Trƣờng hợp chỉ có quyền sử dụng đất: 10.000đồng/giấy. 

+ Trƣờng hợp có tài sản gắn liền với đất: 50.000đồng/giấy. 

* Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: 

- Đất sản xuất, kinh doanh: 

+ Diện tích dƣới 100 m
2
 : 200.000 đồng/hồ sơ. 

+ Diện tích từ 100 m
2
 trở lên: 250.000 đồng/hồ sơ. 

- Đất ở: 

+ Diện tích dƣới 100 m
2
 : 150.000 đồng/hồ sơ. 

+ Diện tích từ 100 m
2
 trở lên: 200.000 đồng/hồ sơ. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (Mẫu số 04/ĐK đƣợc ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều Luật Đất đai; 
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- Thông tƣ số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tƣ số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, 

thu hồi đất. 

- Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh An 

Giang ban hành quy định về trình tự thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh 

An Giang. 

- Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất; 

- Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU 

NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI 

ĐẤT 

 

Kính gửi: ………………………………………… 

 

Mẫu số 04a/ĐK 

PHẦN GHI CỦA NGƢỜI 

NHẬN HỒ SƠ 

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, 

rõ ràng, thống nhất với giấy tờ 

xuất trình. 

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. 

Quyển ….. 

Ngày …../…../….. 

Ngƣời nhận hồ sơ 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƢỜI ĐĂNG KÝ 

(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn) 

1. Ngƣời sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, ngƣời quản lý đất 

1.1. Tên (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………..…………………………… 

1.2. Địa chỉ thƣờng trú
(1)
: …………………………………………………..………… 

2.Đề nghị: - Đăng ký QSDĐ  

- Cấp GCN đối với 

đất  

Đăng ký quyền quản lý đất  

Cấp GCN đối với tài sản trên 

đất  

(Đánh dấu √ vào 

ô trống lựa chọn) 

3. Thửa đất đăng ký 
(2)

 ………………………………………………………………. 

3.1. Thửa đất số: ………………………; 3.2. Tờ bản đồ số: …………………………; 

3.3. Địa chỉ tại: …………………………………………………………………………; 

3.4. Diện tích: ………… m²; sử dụng chung: ……… m²; sử dụng riêng: ………. m²; 

3.5. Sử dụng vào mục đích: ………………………. , từ thời điểm: ………………..; 

3.6. Thời hạn đề nghị đƣợc sử dụng đất: ……………………………………………..; 

3.7. Nguồn gốc sử dụng
(3)
: ……………………………………………………………; 

3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số ……., của ……………….., nội 

dung quyền sử dụng …………………………………………………………………..; 

4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận quyền sở 

hữu tài sản) 

4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác: 

a) Loại nhà ở, công trình
(4)

: ……………………………………………………………;  

b) Diện tích xây dựng: …………………….. (m²); 

c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): 

……………………; 

d) Sở hữu chung: ………………………..m², sở hữu riêng: ……………………..m²; 

đ) Kết cấu: ……………………………..; 

e) Số tầng: ………………………………………; 

g) Thời hạn sở hữu đến: ……………………………………………………………… 

(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và 
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tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình 

kèm theo đơn) 

4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng: 4.3. Cây lâu năm: 

a) Loại cây chủ yếu: ……………………. 

b) Diện tích: ……………………….. m²; 

c) Nguồn gốc tạo lập: 

- Tự trồng rừng:    

- Nhà nƣớc giao không thu tiền:  

- Nhà nƣớc giao có thu tiền: 
  

- Nhận chuyển quyền:  
  

- Nguồn vốn trồng, nhận quyền:   …   

d) Sở hữu chung: ...m², Sở hữu riêng: 

....m
2
; 

đ) Thời hạn sở hữu đến: ……………… 

 

 

 

a) Loại cây chủ yếu: ……………….; 

b) Diện tích: …………………………m²; 

c) Sở hữu chung: …………………..m², 

Sở hữu riêng: ………………………m²; 

d) Thời hạn sở hữu đến: ………………… 

5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

6. Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: ……………………………… 

Đề nghị khác: ………………………………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trƣớc pháp luật. 

 

 …………., ngày .... tháng ... năm …… 

Ngƣời viết đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có) 

 

II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƢỜNG, THỊ TRẤN
5
 

(Xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất của tổ chức 

đầu tư xây dựng nhà ở để bán) 

1. Nội dung kê khai so với hiện trạng: ……………………………………………… 

2. Nguồn gốc sử dụng đất: …………………………………………….……………… 

3. Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký: …………………..…………….… 

4. Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất: ………………………………………… 

5. Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất: ……………………… 

6. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: ……………… 

7. Nội dung khác: ………………………………………………………………… 
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Ngày …… tháng …… năm …… 

Công chức địa chính 

(Ký, ghi rõ họ, tên) 

Ngày …… tháng …… năm …… 

TM. Ủy ban nhân dân 

Chủ tịch 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

(Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

thì không xác nhận các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký 

riêng về đất thì không xác nhận nội dung Điểm 4; đăng ký riêng tài sản thì không xác 

nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục này) 

III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…… 

(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp 

dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích 

đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý) 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Ngƣời kiểm tra 

(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ) 

 

 

 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Giám đốc 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Hƣớng dẫn: 

(1) Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông” (hoặc 

“Hộ bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân (nếu có) của hai vợ 

chồng chủ hộ (người có chung quyền sử dụng đất của hộ). Tổ chức ghi tên và quyết định 

thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy ph p đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ 

quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ 

tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử 

dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo). 

(2) Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp giấy hoặc đề 

nghị cấp chung một GCN nhiều thửa đất nông nghiệp thì tại dòng đầu của điểm 3 mục I 

chỉ ghi tổng số thửa và kê khai từng thửa vào danh sách kèm theo (Mẫu 04c/ĐK). 

(3) Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả 

tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác. 

(4) Ghi cụ thể: Nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, văn phòng, nhà xưởng, nhà kho,… 
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9. Thủ tục chuyển nhƣợng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, ngƣời Việt Nam định 

cƣ ở nƣớc ngoài 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1. Ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính nộp hồ sơ theo tại 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quảcủa Văn phòng UBND cấp huyện và nhận biên 

nhận hồ sơ nếu hồ sơ hoàn chỉnh (đúng theo yêu cầu về số lƣợng và thành phần hồ 

sơ nêu bên dƣới).  

Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hoàn chỉnh, không tiếp nhận và hƣớng dẫn cho hộ gia 

đình, cá nhân hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ (nếu có).  

- Bƣớc 2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, 

viết biên nhận hồ sơ (01 ngày). 

- Bƣớc 3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên 

môn về đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, 

chuyển cơ quan thuế (03 ngày). 

- Bƣớc 4. Cơ quan thuế xác định nghĩa vụ thuế và trả kết quả cho Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả  (03 ngày). 

- Bƣớc 5. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  thông tin cho ngƣời có yêu cầu 

giải quyết thủ tục hành chính đến nhận thông báo thuế (hoặc chuyển qua hệ thống 

bƣu chính theo yêu cầu), ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đi thực 

hiện nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả . 

- Bƣớc 6. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý Giấy chứng nhận; 

thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lƣu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  (02 ngày). 

- Bƣớc 7. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  thông báo cho ngƣời có yêu cầu 

giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ 

tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ (01 ngày).   

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: (01 bộ) 

- Hợp đồng chuyển nhƣợng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất đƣợc công chứng, chứng thực theo quy định (bản 

chính); 

- Giấy chứng nhận đã cấp (bản chính); 

- Tờ khai lệ phí trƣớc bạ; tờ thuế thu nhập cá nhân kèm bản sao giấy chứng 

minh nhân dân của cá nhân chuyển nhƣợng (trƣờng hợp bên chuyển nhƣợng là cá 

nhân) hoặc tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhƣợng bất động sản kèm 

theo bản sao hóa đơn giá trị gia tăng (trƣờng hợp bên chuyển nhƣợng là tổ chức). 

d) Thời hạn giải quyết:  (10 ngày) 

- Trƣờng hợp khi trên Giấy chứng nhận không còn chỗ trống để ghi nội dung 

đăng ký biến động thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoàn chỉnh hồ sơ, 
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trình Sở Tài nguyên và Môi trƣờng cấp Giấy chứng nhận mới. Thời gian trả kết quả 

theo quy định tại từng Thủ tục đăng ký biến động tăng thêm 05 ngày. 

- Trƣờng hợp khi thực hiện các thủ tục đăng ký biến động mà kết quả đƣợc 

xác nhận vào Giấy chứng nhận nhƣng ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành 

chính đề nghị đƣợc cấp mới Giấy chứng nhận thì tiếp tục thực hiện nhƣ thủ tục cấp 

đổi Giấy chứng nhận. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký đất đai; Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký đất đai  

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất đã chỉnh lý hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất đƣợc cấp mới 

h) Phí, lệ phí: 

Đối với chỉnh lý Giấy chứng nhận:  

- Tại phƣờng, thị trấn: 15.000đồng/lần 

- Tại các khu vực khác: 5.000đồng/lần 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Có Giấy chứng nhận còn trong thời hạn sử dụng đất và không bị hạn chế 

các quyền chuyển nhƣợng, tặng cho; 

- Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi 

hành án; không hoặc chƣa có văn bản, quyết định của cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền ngăn chặn việc chuyển nhƣợng; 

- Không có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất; 

- Trƣờng hợp chuyển nhƣợng hoặc tặng cho đất nông nghiệp thì diện tích 

không vƣợt quá hạn mức quy định tại Điều 130 Luật Đất đai. Việc nhận chuyển 

nhƣợng quyền sử dụng đất có dự án đầu tƣ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 

33 Quyết Định 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh An Giang 

ban hành quy định về trình tự thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh An 

Giang. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều Luật Đất đai; 
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- Thông tƣ số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tƣ số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi 

đất. 

- Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh An 

Giang ban hành quy định về trình tự thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh 

An Giang. 

- Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất; 

- Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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10. Thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại, đăng ký góp vốn bằng quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá 

nhân, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1. Ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính nộp hồ sơ theo tại 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng UBND cấp huyện và nhận biên 

nhận hồ sơ nếu hồ sơ hoàn chỉnh (đúng theo yêu cầu về số lƣợng và thành phần hồ 

sơ nêu bên dƣới).  

Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hoàn chỉnh, không tiếp nhận và hƣớng dẫn cho hộ 

gia đình, cá nhân hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ (nếu có).  

- Bƣớc 2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, 

viết biên nhận hồ sơ (01 ngày). 

- Bƣớc 3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý Giấy chứng nhận, 

chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả  (02 ngày). 

 - Bƣớc 4. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  thông báo cho ngƣời có yêu 

cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa 

vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ (01 

ngày).  

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: (01 bộ) 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất (bản chính); 

- Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đƣợc công chứng, chứng thực theo quy 

định (bản chính);  

- Trƣờng hợp việc cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng tài sản gắn liền 

với đất mà chủ sở hữu tài sản không phải là ngƣời sử dụng đất thì nộp thêm văn 

bản của ngƣời sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản đƣợc cho thuê, cho 

thuê lại, góp vốn bằng tài sản đó có công chứng, chứng thực theo quy định (bản 

chính). 

d) Thời hạn giải quyết:  (04 ngày) 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân, ngƣời 

Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai  

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



 

187 

 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất đã chỉnh lý hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đƣợc cấp mới. 

h) Phí, lệ phí: 

Đối với chỉnh lý Giấy chứng nhận:  

- Tại phƣờng, thị trấn: 15.000đồng/lần 

- Tại các khu vực khác: 5.000đồng/lần 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất chƣa bị kê biên để bảo đảm thi 

hành án; không hoặc chƣa có văn bản, quyết định của cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền ngăn chặn việc chuyển nhƣợng; 

- Không có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều Luật Đất đai; 

- Thông tƣ số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tƣ số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, 

thu hồi đất. 

- Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh An 

Giang ban hành quy định về trình tự thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh 

An Giang. 

- Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất; 

- Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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11. Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, 

ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1. Ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính nộp hồ sơ theo tại 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng UBND cấp huyện và nhận biên 

nhận hồ sơ nếu hồ sơ hoàn chỉnh (đúng theo yêu cầu về số lƣợng và thành phần hồ 

sơ nêu bên dƣới).  

Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hoàn chỉnh, không tiếp nhận và hƣớng dẫn cho hộ 

gia đình, cá nhân hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ (nếu có).  

- Bƣớc 2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ của hồ sơ, 

viết biên nhận hồ sơ (01 ngày). 

- Bƣớc 3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý Giấy chứng nhận, 

chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả  (02 ngày);  

- Bƣớc 4. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  thông báo cho ngƣời có yêu 

cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa 

vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ (01 

ngày).  

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: (01 bộ) 

(1) Giấy chứng nhận (bản chính); 

(2) Hợp đồng, văn bản thanh lý hợp đồng cho thuê, cho thuê lại, góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã đƣợc công 

chứng, chứng thực theo quy định (bản chính). 

d) Thời hạn giải quyết:  (04 ngày) 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân, ngƣời 

Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai  

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất đã chỉnh lý. 

h) Phí, lệ phí: 

Đối với chỉnh lý Giấy chứng nhận:  

- Tại phƣờng, thị trấn: 15.000đồng/lần 



 

189 

 

- Tại các khu vực khác: 5.000đồng/lần 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều Luật Đất đai; 

- Thông tƣ số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tƣ số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi 

đất. 

- Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh An 

Giang ban hành quy định về trình tự thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh 

An Giang. 

- Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất; 

- Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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12. Thủ tục đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng  

 a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1. Ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính nộp hồ sơ theo tại 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quảcủa Văn phòng UBND cấp huyện và nhận biên 
nhận hồ sơ nếu hồ sơ hoàn chỉnh (đúng theo yêu cầu về số lƣợng và thành phần hồ 
sơ nêu bên dƣới). Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hoàn chỉnh, không tiếp nhận và hƣớng 
dẫn cho hộ gia đình, cá nhân hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ (nếu có).  

- Bƣớc 2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, 
viết biên nhận hồ sơ (01 ngày). 

- Bƣớc 3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý Giấy chứng nhận, 
chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả  (02 ngày). 

- Bƣớc 4. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  thông báo cho ngƣời có yêu 
cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa 
vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ (01 
ngày).  

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: (01 bộ) 

- Giấy chứng nhận đã cấp (bản chính); 

- Trƣờng hợp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là tài sản riêng của 
vợ hoặc chồng thì nộp Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng đƣợc công chứng, 
chứng thực theo quy định (bản chính);  

Trƣờng hợp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của 
cả vợ chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ tên một ngƣời, nay có yêu cầu 
ghi đầy đủ họ tên của vợ và chồng thì nộp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (bản 
sao) và Đơn đề nghị đăng ký biến động (Mẫu 09/ĐK đƣợc ban hành kèm theo 
Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT). 

d) Thời hạn giải quyết:  (04 ngày) 

- Trƣờng hợp khi trên Giấy chứng nhận không còn chỗ trống để ghi nội dung 
đăng ký biến động thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoàn chỉnh hồ sơ, 
trình Sở Tài nguyên và Môi trƣờng cấp Giấy chứng nhận mới. Thời gian trả kết 
quả theo quy định tại từng Thủ tục đăng ký biến động tăng thêm 05 ngày. 

- Trƣờng hợp khi thực hiện các thủ tục đăng ký biến động mà kết quả đƣợc 
xác nhận vào Giấy chứng nhận nhƣng ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành 
chính đề nghị đƣợc cấp mới Giấy chứng nhận thì tiếp tục thực hiện nhƣ thủ tục cấp 
đổi Giấy chứng nhận. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  Hộ gia đình, cá nhân, ngƣời 
Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 
đất đai.  



 

191 

 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất đã chỉnh lý hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đƣợc cấp mới 

h) Phí, lệ phí: 

Đối với chỉnh lý Giấy chứng nhận:  

- Tại phƣờng, thị trấn: 15.000đồng/lần 

- Tại các khu vực khác: 5.000đồng/lần 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

- Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất chƣa bị kê biên để bảo đảm thi 
hành án; không hoặc chƣa có văn bản, quyết định của cơ quan nhà nƣớc có thẩm 
quyền ngăn chặn việc chuyển nhƣợng; 

- Không có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản 
gắn liền với đất.  

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều Luật Đất đai; 

- Thông tƣ số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trƣờng quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trƣờng quy định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tƣ số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trƣờng quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. 

- Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh An 
Giang ban hành quy định về trình tự thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh 
An Giang. 

- Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của UBND tỉnh An 
Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất; 

- Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh An 
Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 
định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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13. Thủ tục chuyển đổi ngƣời sử dụng đất từ hộ gia đình sang cá nhân 

hoặc vợ chồng khi có nhu cầu 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1. Ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính nộp hồ sơ theo tại 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quảcủa Văn phòng UBND cấp huyện và nhận biên 

nhận hồ sơ nếu hồ sơ hoàn chỉnh (đúng theo yêu cầu về số lƣợng và thành phần hồ 

sơ nêu bên dƣới).  

Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hoàn chỉnh, không tiếp nhận và hƣớng dẫn cho hộ 

gia đình, cá nhân hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ (nếu có).  

- Bƣớc 2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ 

sơ (01 ngày). 

- Bƣớc 3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý Giấy chứng nhận, 

chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả  (02 ngày).  

- Bƣớc 4. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  thông báo cho ngƣời có yêu 

cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa 

vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ (01 

ngày). 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: (01 bộ) 

- Đơn đề nghị đăng ký biến động (Mẫu 09/ĐK đƣợc ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT); 

- Văn bản thỏa thuận chuyển đổi ngƣời sử dụng đất của tất cả các thành viên 

trong hộ từ đủ 15 tuổi trở lên đã đƣợc công chứng hoặc chứng thực theo quy định (bản 

chính); 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính). 

d) Thời hạn giải quyết:  (04 ngày) 

- Việc lập văn bản thỏa thuận chuyển đổi ngƣời sử dụng đất 

Trƣớc khi công chứng, tổ chức hành nghề công chứng phải niêm yết văn bản 

thỏa thuận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất trong thời hạn 15 ngày (kể 

cả ngày lễ, ngày nghỉ) để xác định tình trạng tranh chấp, khiếu nại đối với thửa đất. 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất có trách nhiệm phối hợp với tổ chức hành 

nghề công chứng thực hiện việc niêm yết, có văn bản xác nhận kết quả niêm yết 

trong thời hạn 01 ngày làm việc sau khi kết thúc thời hạn niêm yết. 

Khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị công chứng văn bản thỏa thuận, nếu chƣa xác 

định đƣợc đối tƣợng sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân hay vợ chồng thì tổ chức 

hành nghề công chứng lấy ý kiến của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Chi 

nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện việc xác nhận đối tƣợng sử dụng đất 

trong thời hạn 05 ngày làm việc. 

- Trình tự, thủ tục chuyển đổi ngƣời sử dụng đất nông nghiệp từ hộ gia đình 
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sang cá nhân hoặc vợ chồng khi có nhu cầu trên địa bàn các xã đang thực hiện 

công tác đo đạc, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp 

Đối với các địa bàn đang thực hiện công tác cấp đổi Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất nông nghiệp nếu hộ gia đình có nhu cầu chuyển đổi sang cá nhân hoặc 

vợ chồng thì nộp văn bản thỏa thuận chuyển đổi ngƣời sử dụng đất cùng với quá 

trình đăng ký cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

 Văn bản thỏa thuận phải đƣợc tất cả các thành viên trong hộ từ đủ 15 tuổi 

trở lên ký tên và đƣợc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất chứng thực. Trƣớc khi 

chứng thực, Ủy ban nhân dân cấp xã phải niêm yết văn bản thỏa thuận tại trụ sở 

trong thời hạn 15 ngày để xác định tình trạng tranh chấp, khiếu nại đối với thửa 

đất. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  Hộ gia đình, cá nhân, ngƣời 

Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai  

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất đã chỉnh lý hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đƣợc cấp mới 

h) Phí, lệ phí: 

Đối với chỉnh lý Giấy chứng nhận:  

- Tại phƣờng, thị trấn: 15.000đồng/lần 

- Tại các khu vực khác: 5.000đồng/lần 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Đơn đề nghị đăng ký biến động (Mẫu 09/ĐK đƣợc ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

- Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất chƣa bị kê biên để bảo đảm thi 

hành án; không hoặc chƣa có văn bản, quyết định của cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền ngăn chặn việc chuyển nhƣợng; 

- Không có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều Luật Đất đai; 
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- Thông tƣ số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tƣ số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi 

đất. 

- Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh An 

Giang ban hành quy định về trình tự thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh 

An Giang. 

- Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất; 

- Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, 

TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

Kính gửi: ………………………………… 

PHẦN GHI CỦA NGƢỜI NHẬN 

HỒ SƠ 

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ 

ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình. 

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: …..  

Quyển ….. 

Ngày …../…../…….. 

Ngƣời nhận hồ sơ 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 
 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƢỜI ĐĂNG KÝ 

(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn) 

1. Ngƣời sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, ngƣời quản lý đất 

1.1. Tên (viết chữ in hoa): .……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

… 

1.2. Địa chỉ
(1)

: 

………………………………………………………………………………….. 

2. Giấy chứng nhận đã cấp 

2.1. Số vào sổ cấp GCN: ……………………; 2.2. Số phát hành GCN: 

…………………….; 

2.3. Ngày cấp GCN …/…/…… …….; 

3. Nội dung biến động về: 

…………………………………………………………………….. 

3.1. Nội dung trên GCN trƣớc khi biến động: 

-……………………………………………; 

……………………………………………; 

……………………………………………….

.; 

3.2. Nội dung sau khi biến động: 

- ………………………………………; 

………………………………..………; 

………..………………………………; 

 

4. Lý do biến động 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

… 

5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến 

động 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

… 
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6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có: 

- Giấy chứng nhận đã cấp: 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

7. Đề nghị khác: ………………………………………………………….... 

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trƣớc pháp luật. 

 …………., ngày .... tháng ... năm …… 

Ngƣời viết đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

 

 

 

 

II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn 

sử dụng) 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................

... 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Công chức địa chính 

(Ký, ghi rõ họ, tên) 

Ngày …… tháng …… năm …… 

TM. Ủy ban nhân dân 

Chủ tịch 

(Ký tên, đóng dấu) 

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

… 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Ngƣời kiểm tra 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Giám đốc 

(Ký tên, đóng dấu) 

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất) 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Ngƣời kiểm tra 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Thủ trƣởng cơ quan 
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(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì 

ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi. 

(7) Trường hợp khi thực hiện các thủ tục đăng ký biến động mà kết quả được xác nhận 

vào Giấy chứng nhận nhưng người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đề nghị được 

cấp mới Giấy chứng nhận thì ghi nội dung “đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận” 

Chú ý: Mẫu đơn này sử dụng trong các trường hợp: chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền 

hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang 

hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất; từ hình thức 

thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm; chuyển mục đích sử 

dụng đất; gia hạn sử dụng đất; đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với 

đất hoặc thông tin về giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân; thay đổi địa chỉ; giảm diện 

tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính về 

đất đai; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng 

nhận, đính chính giấy chứng nhận. 
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14. Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất trong các trƣờng hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đối 

với hộ gia đình, cá nhân, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1. Ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính nộp hồ sơ theo tại 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quảcủa Văn phòng UBND cấp huyện và nhận biên 

nhận hồ sơ nếu hồ sơ hoàn chỉnh (đúng theo yêu cầu về số lƣợng và thành phần hồ 

sơ nêu bên dƣới). Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hoàn chỉnh, không tiếp nhận và hƣớng 

dẫn cho hộ gia đình, cá nhân hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ (nếu có).  

- Bƣớc 2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, 

viết biên nhận hồ sơ (01 ngày). 

- Bƣớc 3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên 

môn về đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, 

chuyển cơ quan thuế (03 ngày). 

- Bƣớc 4. Cơ quan thuế xác định nghĩa vụ thuế và trả kết quả cho Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả  (03 ngày). 

- Bƣớc 5. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  thông tin cho ngƣời có yêu cầu giải 

quyết thủ tục hành chính nhận thông báo thuế (nhận trực tiếp tại trụ sở hoặc nhận qua 

dịch vụ bƣu chính theo yêu cầu), ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính  đi 

thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. 

- Bƣớc 6. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý Giấy chứng nhận; 

thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lƣu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  (02 ngày).  

- Bƣớc 7. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  thông báo cho ngƣời có yêu 

cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa 

vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ (01 

ngày).  

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: (01 bộ) 

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 09/ĐK 

đƣợc ban hành kèm theo Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT); 

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp (nếu có); 

- Bản chính một trong các loại giấy tờ gồm: Biên bản hòa giải thành (trƣờng 

hợp hòa giải thành mà có thay đổi về ranh giới thửa đất thì nộp thêm quyết định 

công nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền) hoặc quyết định của cơ quan 

nhà nƣớc có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai (kèm 

theo hồ sơ có liên quan); quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định 

thi hành án của cơ quan thi hành án đã đƣợc thi hành;  

- Tờ khai lệ phí trƣớc bạ; Tờ khai thuế thu nhập cá nhân. 

d) Thời hạn giải quyết:  (10 ngày) 
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Trƣờng hợp phải trích đo khu đất thì Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện 

công tác trích đo theo quy định (thời gian trả kết quả theo quy định tại Khoản 3 

Điều này tăng thêm 05 ngày). 

Trƣờng hợp không thể thu hồi Giấy chứng nhận để chỉnh lý thì xử lý nhƣ 

sau: 

- Trƣờng hợp do cơ quan nhà nƣớc giải quyết tranh chấp, khiếu nại thì cơ 

quan thụ lý giải quyết tranh chấp, khiếu nại có thông báo đề nghị ngƣời đang giữ 

Giấy chứng nhận nộp lại Giấy chứng nhận. 

Sau 03 lần thông báo, nếu ngƣời giữ Giấy chứng nhận không giao nộp thì cơ 

quan tài nguyên môi trƣờng lập thủ tục hủy Giấy chứng nhận theo đề nghị của cơ 

quan thụ lý giải quyết tranh chấp, khiếu nại và thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận 

mới theo quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại. 

- Trƣờng hợp do Tòa án nhân dân giải quyết tranh chấp, khiếu nại thì cơ 

quan tài nguyên môi trƣờng thực hiện việc hủy và cấp Giấy chứng nhận mới 

theo quy định pháp luật. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  Hộ gia đình, cá nhân, ngƣời 

Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai  

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất đã chỉnh lý hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đƣợc cấp mới 

h) Phí, lệ phí: 

Đối với chỉnh lý Giấy chứng nhận:  

- Tại phƣờng, thị trấn: 15.000đồng/lần 

- Tại các khu vực khác: 5.000đồng/lần 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Đơn đề nghị đăng ký biến động (Mẫu 09/ĐK đƣợc ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Có Giấy chứng nhận và không còn tranh chấp, khiếu nại có liên quan đến 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
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- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều Luật Đất đai; 

- Thông tƣ số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tƣ số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, 

thu hồi đất. 

- Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh An 

Giang ban hành quy định về trình tự thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh 

An Giang. 

- Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất; 

- Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, 

TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

Kính gửi: 
……………………………………… 

PHẦN GHI CỦA NGƢỜI NHẬN 

HỒ SƠ 

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ 

ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình. 

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển 

….. 

Ngày …../…../…….. 

Ngƣời nhận hồ sơ 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 
 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƢỜI ĐĂNG KÝ 

(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn) 

1. Ngƣời sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, ngƣời quản lý đất 

1.1. Tên (viết chữ in hoa): .……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

… 

1.2. Địa chỉ
(1)

: 

………………………………………………………………………………….. 

2. Giấy chứng nhận đã cấp 

2.1. Số vào sổ cấp GCN: ……………………; 2.2. Số phát hành GCN: 

…………………….; 

2.3. Ngày cấp GCN …/…/…… …….; 

3. Nội dung biến động về: 

…………………………………………………………………….. 

3.1. Nội dung trên GCN trƣớc khi biến động: 

-……………………………………………; 

……………………………………………..; 

……………………………………………….

.; 

3.2. Nội dung sau khi biến động: 

- ………………………………………; 

………………………………..………; 

………..………………………………; 

 

4. Lý do biến động 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

… 

5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến 

động 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

… 
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6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có: 

- Giấy chứng nhận đã cấp: 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

… 

7. Đề nghị khác: ………………………………………………………….... 

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trƣớc pháp luật. 

 …………., ngày .... tháng ... năm …… 

Ngƣời viết đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

 

 

 

 

II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử 

dụng) 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................... 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Công chức địa chính 

(Ký, ghi rõ họ, tên) 

Ngày …… tháng …… năm …… 

TM. Ủy ban nhân dân 

Chủ tịch 

(Ký tên, đóng dấu) 

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Ngƣời kiểm tra 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Giám đốc 

(Ký tên, đóng dấu) 

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất) 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Ngƣời kiểm tra 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Thủ trƣởng cơ quan 

(Ký tên, đóng dấu) 
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(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì 

ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi. 

(7) Trường hợp khi thực hiện các thủ tục đăng ký biến động mà kết quả được xác nhận 

vào Giấy chứng nhận nhưng người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đề nghị được 

cấp mới Giấy chứng nhận thì ghi nội dung “đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận” 

Chú ý: Mẫu đơn này sử dụng trong các trường hợp: chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền 

hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang 

hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất; từ hình thức 

thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm; chuyển mục đích sử 

dụng đất; gia hạn sử dụng đất; đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với 

đất hoặc thông tin về giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân; thay đổi địa chỉ; giảm diện 

tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính về 

đất đai; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng 

nhận, đính chính giấy chứng nhận. 
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15. Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do 

thay đổi thông tin về ngƣời đƣợc cấp Giấy chứng nhận (đổi tên, địa chỉ); giảm 

diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; 

thay đổi thông tin về tài sản gắn liền với đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính đối 

với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cƣ, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc 

ngoài 

 a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1. Ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính nộp hồ sơ theo tại 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quảcủa Văn phòng UBND cấp huyện và nhận biên 

nhận hồ sơ nếu hồ sơ hoàn chỉnh (đúng theo yêu cầu về số lƣợng và thành phần hồ 

sơ nêu bên dƣới).  

Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hoàn chỉnh, không tiếp nhận và hƣớng dẫn cho hộ 

gia đình, cá nhân hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ (nếu có).  

- Bƣớc 2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, 

viết biên nhận hồ sơ (01 ngày). 

- Bƣớc 3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên 

môn về đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, 

chuyển cơ quan thuế (03 ngày). 

- Bƣớc 4. Cơ quan thuế xác định nghĩa vụ thuế và trả kết quả cho Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả  (03 ngày). 

- Bƣớc 5. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  thông tin cho ngƣời có yêu cầu 

giải quyết thủ tục hành chính nhận thông báo thuế (nhận trực tiếp tại trụ sở hoặc 

nhận qua dịch vụ bƣu chính theo yêu cầu), ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục 

hành chính  đi thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ cho Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả . 

- Bƣớc 6. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý Giấy chứng nhận; 

thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lƣu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  (02 ngày).  

- Bƣớc 7. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  thông báo cho ngƣời có yêu 

cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa 

vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ (01 

ngày).  

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: (01 bộ) 

(1) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 09/ĐK 

đƣợc ban hành kèm theo Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT); 

(2) Giấy chứng nhận đã cấp (bản chính); 

(3) Một trong các giấy tờ liên quan đến nội dung biến động (bản sao có công 

chứng hoặc bản sao có đối chiếu):  

+ Văn bản công nhận của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền theo quy định của 

pháp luật đối với trƣờng hợp cá nhân hoặc ngƣời đại diện hộ gia đình thay đổi họ, tên; 
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 + Sổ hộ khẩu đối với trƣờng hợp thay đổi ngƣời đại diện là chủ hộ gia đình; 

văn bản thỏa thuận của hộ gia đình đƣợc Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối với 

trƣờng hợp thay đổi ngƣời đại diện là thành viên khác trong hộ; 

 + Giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ khác chứng minh 

thay đổi nhân thân đối với trƣờng hợp thay đổi thông tin về nhân thân của ngƣời có 

tên trên Giấy chứng nhận; 

 + Văn bản thỏa thuận của cộng đồng dân cƣ đƣợc Ủy ban nhân dân cấp xã 

xác nhận đối với trƣờng hợp cộng đồng dân cƣ đổi tên; 

 + Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về tình trạng sạt lở tự 

nhiên đối với trƣờng hợp giảm diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất do sạt lở 

tự nhiên; 

 + Chứng từ về việc nộp nghĩa vụ tài chính đối với trƣờng hợp Giấy chứng 

nhận đã cấp có ghi nợ hoặc chậm nộp nghĩa vụ tài chính;  

 + Quyết định của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền về việc thay đổi hạn chế 

về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ghi trên Giấy chứng 

nhận đối với trƣờng hợp có hạn chế theo quyết định giao đất, cho thuê đất, công 

nhận quyền sử dụng đất; trƣờng hợp có thay đổi hạn chế theo văn bản chuyển 

quyền sử dụng đất thì phải có văn bản chấp thuận thay đổi hạn chế của ngƣời có 

quyền lợi liên quan, đƣợc Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; 

(4) Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị 

định số 43/2014/NĐ-CP thể hiện nội dung thay đổi đối với trƣờng hợp thay đổi 

thông tin về tài sản gắn liền với đất đã ghi trên Giấy chứng nhận. 

(5) Tờ khai lệ phí trƣớc bạ. 

d) Thời hạn giải quyết:  (10 ngày) 

- Trƣờng hợp thủ tục không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì không phải 

thực hiện các Bƣớc 4, Bƣớc 5 (thời gian trả kết quả theo quy định giảm 03 ngày). 

- Trƣờng hợp phải trích đo khu đất thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai thực hiện công tác trích đo theo quy định (thời gian trả kết quả theo quy định 

tăng thêm 05 ngày). 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  Hộ gia đình, cá nhân, ngƣời 

Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã chỉnh lý hoặc Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

đƣợc cấp mới. 

h) Phí, lệ phí: 

Đối với chỉnh lý Giấy chứng nhận:  
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- Tại phƣờng, thị trấn: 15.000đồng/lần 

- Tại các khu vực khác: 5.000đồng/lần 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Đơn đề nghị đăng ký biến động (Mẫu 09/ĐK đƣợc ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều Luật Đất đai; 

- Thông tƣ số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tƣ số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, 

thu hồi đất. 

- Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh An 

Giang ban hành quy định về trình tự thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh 

An Giang. 

- Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất; 

- Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI 

SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

Kính gửi: ……………………………………… 

PHẦN GHI CỦA NGƢỜI NHẬN 

HỒ SƠ 

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ 

ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình. 

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển 

….. 

Ngày …../…../…….. 

Ngƣời nhận hồ sơ 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 
 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƢỜI ĐĂNG KÝ 

(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn) 

1. Ngƣời sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, ngƣời quản lý đất 

1.1. Tên (viết chữ in hoa): .…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

1.2. Địa chỉ
(1)
: ………………………………………………………………………………….. 

2. Giấy chứng nhận đã cấp 

2.1. Số vào sổ cấp GCN: ……………………; 2.2. Số phát hành GCN: …………………….; 

2.3. Ngày cấp GCN …/…/…… …….; 

3. Nội dung biến động về: 

…………………………………………………………………….. 

3.1. Nội dung trên GCN trƣớc khi biến 

động: 

-……………………………………………; 

…………………………………………… 

3.2. Nội dung sau khi biến động: 

- ………………………………………; 

………………………………..………; 

………..………………………………; 

4. Lý do biến động 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có: 

- Giấy chứng nhận đã cấp: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

7. Đề nghị khác: ………………………………………………………….... 

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trƣớc pháp luật. 

 …………., ngày .... tháng ... năm …… 

Ngƣời viết đơn 
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(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

 

 

 

 

 

II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết 

hạn sử dụng) 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Công chức địa chính 

(Ký, ghi rõ họ, tên) 

Ngày …… tháng …… năm …… 

TM. Ủy ban nhân dân 

Chủ tịch 

(Ký tên, đóng dấu) 

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Ngƣời kiểm tra 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Giám đốc 

(Ký tên, đóng dấu) 

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất) 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Ngƣời kiểm tra 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Thủ trƣởng cơ quan 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì 

ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi. 

(7) Trường hợp khi thực hiện các thủ tục đăng ký biến động mà kết quả được xác nhận vào 

Giấy chứng nhận nhưng người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đề nghị được cấp 

mới Giấy chứng nhận thì ghi nội dung “đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận” 

Chú ý: Mẫu đơn này sử dụng trong các trường hợp: chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền 

hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang 

hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất; từ hình thức 
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thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm; chuyển mục đích sử 

dụng đất; gia hạn sử dụng đất; đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với 

đất hoặc thông tin về giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân; thay đổi địa chỉ; giảm diện 

tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính về 

đất đai; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng 

nhận, đính chính giấy chứng nhận. 
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16. Thủ tục đăng ký thế chấp, thay đổi nội dung thế chấp quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản hình thành trong tƣơng lai đối với 

hộ gia đình, cá nhân  

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1. Ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính nộp hồ sơ theo tại 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quảcủa Văn phòng UBND cấp huyện và nhận biên 

nhận hồ sơ nếu hồ sơ hoàn chỉnh (đúng theo yêu cầu về số lƣợng và thành phần hồ 

sơ nêu bên dƣới). Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hoàn chỉnh, không tiếp nhận và hƣớng 

dẫn cho hộ gia đình, cá nhân hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ (nếu có).  

- Bƣớc 2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, 

viết biên nhận hồ sơ. 

- Bƣớc 3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên 

môn về đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính và 

chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  (0,5 ngày). 

- Bƣớc 4. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  thông báo cho ngƣời có yêu 

cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa 

vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ (0,5 

ngày). 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: (01 bộ) 

- Đơn đăng ký thế chấp, thay đổi nội dung thế chấp (Mẫu số 01/ĐKTC hoặc 

Mẫu số 02/ĐKTC đƣợc ban hành kèm theo Thông tƣ liên tịch số 20/2011/TTLT-

BTP-BTNMT); 

- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thay đổi nội dung thế chấp quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản hình thành trong tƣơng lai đƣợc công 

chứng, chứng thực theo quy định (bản chính); 

- Giấy chứng nhận đã cấp (bản chính); 

- Giấy phép xây dựng (còn giá trị pháp lý) trong trƣờng hợp thế chấp tài sản 

hình thành trong tƣơng lai (bản chính hoặc bản sao có công chứng hoặc bản sao có 

đối chiếu). 

d) Thời hạn giải quyết:  (01ngày) 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  Hộ gia đình, cá nhân 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất đã chỉnh lý. 

h) Phí, lệ phí:  

- Đăng ký giao dịch bảo đảm: 80.000 đồng/hồ sơ. 
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- Đăng ký văn bản thông báo về xử lý tài sản bảo đảm: 70.000 đồng/hồ sơ. 

- Đăng ký thay đổi nội giao dịch bảo đảm đã đăng ký: 60.000 đồng/hồ sơ. 

- Đăng ký xóa giao dịch bảo đảm: 20.000 đồng/hồ sơ. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Đơn đề nghị đăng ký biến động (Mẫu 09/ĐK đƣợc ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:   

- Có Giấy chứng nhận và không bị hạn chế quyền thế chấp; 

- Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi 

hành án; không hoặc chƣa có văn bản, quyết định của cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền ngăn chặn việc chuyển nhƣợng; 

- Không có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều Luật Đất đai; 

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

thu tiền sử dụng đất; 

- Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về hồ sơ địa chính; 

- Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký 

giao dịch bảo đảm. 

- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi các 

nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm. 

- Thông tƣ Liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của 

Bộ Tƣ pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng hƣớng dẫn việc đăng ký thế chấp 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 

- Thông tƣ Liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 của Bộ 

Tài chính và Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí 

đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử 

dụng dịch vụ khách hàng thƣờng xuyên. 

- Thông tƣ Liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT ngày 

25/4/2014 của liên Bộ Xây dựng, Tƣ pháp, Tài nguyên và Môi trƣờng, Ngân hàng 

Nhà nƣớc Việt Nam hƣớng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tƣơng lai 

theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 
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-  Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 09/4/2013 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng 

ký, phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo. 

- Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh An 

Giang ban hành quy định về trình tự thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh 

An Giang. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

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

Mẫu số 01/ĐKTC 

PHẦN GHI CỦA CÁN 

BỘ ĐĂNG KÝ 

Thời điểm nhận hồ sơ:  

_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày 

_ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _  

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ: 

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  

Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Cán bộ đăng ký 

(ký và ghi rõ họ, tên) 

 

ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP 

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

(Ban hành kèm theo Thông tƣ liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-

BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tƣ pháp và Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng)  

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

 ...................................................................................................  

 

  

PHẦN KÊ KHAI CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP 

1. Bên thế chấp 
1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA)  ......................................................................  

………………………………………………………………………………………………. 

1.2. Địa chỉ liên hệ:  .................................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………….. 

1.3. Số điện thoại (nếu có): .............. ………… Fax (nếu có): .   

     Địa chỉ email (nếu có): ................ ........................................................................................... 

1.4.      Chứng minh nhân dân                        Hộ chiếu 

      Số: .......................................................................................................................................................  

     Cơ quan cấp……………………………. cấp ngày  ................... .. tháng  ........…. năm    

            GCN đăng ký kinh doanh                 QĐ thành lập                       GP đầu tƣ  

     Số: ........................................................................................................................................................  

     Cơ quan cấp……………………………… cấp ngày  ................ ….. tháng  ....…… năm  .................  

2. Bên nhận thế chấp 
2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA)  ......................................................................  

……………………………………………………………………………………………… 

2.2. Địa chỉ liên hệ:  .................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………… 

2.3. Số điện thoại (nếu có): .............. …………….. Fax (nếu có): ..........................................................   

     Địa chỉ email (nếu có): ................ ............................................................................................ 

2.4.      Chứng minh nhân dân                Hộ chiếu  

     Số: ........................................................................................................................................................  

     Cơ quan cấp………………………………. cấp ngày  ............... …… tháng  ……. năm  .................  

            GCN đăng ký kinh doanh                  QĐ thành lập               GP đầu tƣ  

     Số: ........................................................................................................................................................  

     Cơ quan cấp………………………………. cấp ngày  ............... … tháng  ......….. năm   
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3. Mô tả tài sản thế chấp   

3.1. Quyền sử dụng đất                   

3.1.1. Thửa đất số: .............. …………….; Tờ bản đồ số (nếu có):  . ;  

Loại đất   ............................. …………………………………………………………………... 

3.1.2. Địa chỉ thửa đất:  ......................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………….. 

3.1.3. Diện tích đất thế chấp:…………………………………………………………….m2 

     (ghi bằng chữ: .......................................................................................................................... ) 

3.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: 

a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:  

   Số phát hành: ……………………….., số vào sổ cấp giấy:  ...  

   Cơ quan cấp: ………………………………. , cấp ngày ……… tháng ….. năm  ........................  

b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất:  .............................................................................................   

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

3.2. Tài sản gắn liền với đất:  

3.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất:  

   Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy: ..........................................................................  

   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm  .  .................  

3.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản:  ........................ ; Tờ bản đồ số (nếu có):  ................................  

3.2.3. Mô tả tài sản thế chấp:  ............................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

4. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có)  ................................. , ký kết ngày ......  tháng  ......  năm  .........  

5. Tài liệu kèm theo:  ........................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

6. Phƣơng thức nhận kết quả đăng 

ký: 

     Nhận trực tiếp  

     Nhận qua dịch vụ bƣu chính (ghi rõ địa chỉ) 

………………………………………………………

………………………………………………………

…… 
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Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù 

hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các 

thông tin đã kê khai. 

 

 

PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ  

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng): ...........................  

 ...........................................................................................................................................................  

Chứng nhận việc thế chấp  ..............................................................................................................  

đã đƣợc đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này. 

                         

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

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

BÊN THẾ CHẤP 

(HOẶC NGƢỜI ĐƢỢC BÊN THẾ 

CHẤP ỦY QUYỀN) 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, 

 nếu là tổ chức) 

 

 

 

BÊN NHẬN THẾ CHẤP 

(HOẶC NGƢỜI ĐƢỢC BÊN NHẬN THẾ 

CHẤP ỦY QUYỀN) 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, 

nếu là tổ chức) 
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HƢỚNG DẪN KÊ KHAI 

1. Kê khai về bên thế chấp, bên nhận thế chấp: 

1.1. Tại điểm 1.4 và điểm 2.4: Nếu bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân trong nƣớc 

thì kê khai về chứng minh nhân dân; ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài, cá nhân nƣớc 

ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tƣ. 

1.2. Khi cần kê khai thêm về bên thế chấp, bên nhận thế chấp mà không còn chỗ ghi tại 

mẫu số 01/ĐKTC thì ghi tiếp vào mẫu số 07/BSCB. 

2. Mô tả về tài sản thế chấp: 

2.1. Tại điểm 3.1.4.b: Kê khai giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 

5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu không có GCN quyền sử dụng đất). Trƣờng hợp có tên trong 

sổ đăng ký ruộng đất hoặc Sổ Địa chính thì ghi số trang, số quyển Sổ Địa chính, ngày, 

tháng, năm lập Sổ. 

2.2. Tại điểm 3.2.3: Kê khai nhƣ sau: 

a) Nếu tài sản thế chấp là nhà thì phải kê khai loại nhà (nhà ở, nhà xƣởng, nhà kho, …), số 

tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), diện tích sử dụng, địa chỉ nhà đó.  

b) Trƣờng hợp tài sản thế chấp là nhà chung cƣ thì ghi tên của nhà chung cƣ, số tầng, diện 

tích xây dựng (diện tích chiếm đất), tổng số căn hộ, địa chỉ nhà chung cƣ đó.  

c) Trƣờng hợp tài sản thế chấp là căn hộ trong nhà chung cƣ thì ghi "căn hộ chung cƣ" và 

ghi số của căn hộ, tầng số, diện tích sử dụng của căn hộ, địa chỉ nhà chung cƣ đó. 

d) Trƣờng hợp tài sản thế chấp là công trình hạ tầng kỹ thuật thì ghi loại công trình hạ 

tầng, tên từng hạng mục công trình và diện tích chiếm đất của hạng mục công trình đó. 

Đối với công trình kiến trúc khác thì ghi tên công trình và diện tích chiếm đất của công 

trình, địa chỉ nơi có công trình. 

đ) Trƣờng hợp tài sản thế chấp là cây rừng, cây lâu năm thì ghi loại cây rừng, loại cây lâu năm, diện 

tích, địa chỉ nơi có cây rừng, cây lâu năm. 

2.3. Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp mà không còn chỗ ghi tại mẫu số 01/ĐKTC 

thì ghi tiếp vào mẫu số 06/BSTS.  

3. Mục các bên thế chấp, bên nhận thế chấp ký tên: 

Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu đăng ký thế chấp là Tổ trƣởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản thì 

Tổ trƣởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản phải ký và đóng dấu vào đơn tại bên nhận thế chấp; 

bên thế chấp và bên nhận thế chấp không phải ký và đóng dấu vào đơn. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

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

Mẫu số 02/ĐKTĐ 

PHẦN GHI CỦA CÁN 

BỘ ĐĂNG KÝ 

Thời điểm nhận hồ sơ:  

_ _ _ giờ _ _ _  phút, 

ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _   

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ: 

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  

Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Cán bộ đăng ký 

(ký và ghi rõ họ, tên) 

 

ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI 

NỘI DUNG THẾ CHẤP ĐÃ ĐĂNG KÝ 

(Ban hành kèm theo Thông tƣ liên tịch số 20/2011/TTLT-

BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tƣ pháp 

và Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng) 

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

 ...................................................................................................  

 

  

PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƢỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI
 

1. Ngƣời yêu cầu đăng ký       Bên thế chấp      Bên nhận thế chấp 

thay đổi:      Ngƣời đƣợc ủy 

quyền 

 

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA)  ................................................................  

………………………………………………………………………………………… 

1.2. Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………...... 

1.3. Số điện thoại (nếu có): ............ ………… Fax (nếu có):   

Địa chỉ email (nếu có): ................... .................................................................................. 

1.4.      Chứng minh nhân dân                               Hộ chiếu  

      Số: ................................................................................................................................................  

Cơ quan cấp……………………………… cấp ngày  ................ …… tháng  . …… năm  ...............  

             GCN đăng ký kinh doanh                     QĐ thành lập                        GP đầu tƣ  

      Số: ................................................................................................................................................  

Cơ quan cấp………………………………… cấp ngày………… tháng ….. năm  .........  

2. Tài sản đã đăng ký thế chấp: 

2.1. Quyền sử dụng đất                   
2.1.1. Thửa đất số: .............. ………………..; Tờ bản đồ số (nếu có):  .............................................. ;  

   Loại đất  .......................... …………………………………………………………... 

2.1.2. Địa chỉ thửa đất:  ......................................................................................................................  

2.1.3. Diện tích đất thế chấp: ………………………………………………………… m2 

   (ghi bằng chữ: ...............................................................................................................................) 

2.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: 

a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất:  

    Số phát hành: ……………………………….., số vào sổ cấp giấy:  ............................................  

    Cơ quan cấp: ……………………………………., cấp ngày …….. tháng…. năm  ..  
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b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất:  .............................................................................................   

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

2.2. Tài sản gắn liền với đất:  

2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất:  

   Số phát hành:..........................................., số vào sổ cấp giấy: ......................................................  

   Cơ quan cấp: ………………………………………, cấp ngày …….. tháng….. năm   .................  

2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản:  ........................ ; Tờ bản đồ số (nếu có): ................................  

2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp:  ............................................................................................................   

 ............................................................................................................................................................   

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

3. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) …………………, ký kết ngày ................  tháng  .....  

năm  .........................................................................................  

4. Nội dung yêu cầu thay đổi:  .........................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................   

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

5. Tài liệu kèm theo:  ........................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................   

 ............................................................................................................................................................  

6. Phƣơng thức nhận kết quả 

đăng ký: 

     Nhận trực tiếp  

     Nhận qua dịch vụ bƣu chính (ghi rõ địa chỉ) 

……………………………………………………

……………………………………………………

…………. 

Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, 

phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về các thông tin đã kê khai. 

 

BÊN THẾ CHẤP 

(HOẶC NGƢỜI ĐƢỢC BÊN THẾ 

CHẤP ỦY QUYỀN) 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ 

chức) 

 

BÊN NHẬN THẾ CHẤP 

(HOẶC NGƢỜI ĐƢỢC BÊN NHẬN 

THẾ CHẤP ỦY QUYỀN) 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ 

chức) 
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PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ  

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng): ...........................  

 ...........................................................................................................................................................  

Chứng nhận đã đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký theo những nội 

dung kê khai tại đơn này. 

                         

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

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu) 

 

 

 

 

HƢỚNG DẪN KÊ KHAI 

1. Tại khoản 1: Ngƣời yêu cầu đăng ký thay đổi: 

1.1. Ngƣời yêu cầu đăng ký thay đổi thuộc trƣờng hợp nào trong số 03 trƣờng hợp liệt kê 

tại khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tƣơng ứng với trƣờng hợp đó. 

1.2. Tại điểm 1.4: Nếu ngƣời yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký là cá 

nhân trong nƣớc thì kê khai về chứng minh nhân dân; ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc 

ngoài, cá nhân nƣớc ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tƣ. 

2. Tại khoản 2: Tài sản đã đăng ký thế chấp:  

2.1. Kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp đúng nhƣ nội dung trong đơn yêu cầu đăng ký 

thế chấp đã kê khai trƣớc đó. 

2.2. Trƣờng hợp trong mẫu số 02/ĐKTĐ không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản đã 

đăng ký thế chấp thì sử dụng mẫu số 06/BSTS. 

3. Tại khoản 4: Nội dung yêu cầu thay đổi: 

3.1. Trƣờng hợp thay đổi một trong các bên thế chấp thì phải ghi đầy đủ các thông tin về 

bên thế chấp mới đó phù hợp với hợp đồng thế chấp, cụ thể: 

a) Đối với cá nhân là ngƣời Việt Nam ở trong nƣớc thì kê khai về chứng minh nhân dân;  

b) Đối với ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài, cá nhân nƣớc ngoài thì kê khai về hộ 

chiếu;  

c) Đối với tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định 

thành lập hoặc Giấy phép đầu tƣ. 

d) Khi cần kê khai thêm về bên thế chấp mới, bên nhận thế chấp mới mà không còn chỗ 

để ghi tại mẫu số 02/ĐKTĐ thì sử dụng mẫu số 07/BSCB. 

3.2. Trƣờng hợp thay đổi nội dung liên quan đến tài sản thế chấp thì phải kê khai đầy đủ 

các thông tin về tài sản đó. Nội dung kê khai tƣơng tự nhƣ nội dung kê khai trong đơn yêu 

cầu đăng ký. Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp mà không còn chỗ ghi tại mẫu số 

02/ĐKTĐ thì ghi tiếp vào mẫu số 06/BSTS.  
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17. Thủ tục xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất, tài sản hình thành trong tƣơng lai đối với hộ gia đình, cá nhân 

 a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1. Ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính nộp hồ sơ theo tại 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quảcủa Văn phòng UBND cấp huyện và nhận biên 

nhận hồ sơ nếu hồ sơ hoàn chỉnh (đúng theo yêu cầu về số lƣợng và thành phần hồ 

sơ nêu bên dƣới). Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hoàn chỉnh, không tiếp nhận và hƣớng 

dẫn cho hộ gia đình, cá nhân hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ (nếu có).  

- Bƣớc 2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, 

viết biên nhận hồ sơ. 

- Bƣớc 3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên 

môn về đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính và 

chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  (0,5 ngày). 

- Bƣớc 4. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  thông báo cho ngƣời có yêu 

cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa 

vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ (0,5 

ngày). 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: (01 bộ) 

- Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất (Mẫu số 03/XĐK đƣợc ban hành kèm theo Thông tƣ liên tịch số 

20/2011/TTLT-BTP-BTNMT); 

- Giấy chứng nhận đã cấp (bản chính); 

- Trong trƣờng hợp ngƣời yêu cầu xóa đăng ký là bên thế chấp thì nộp thêm 

văn bản đồng ý xóa đăng ký thế chấp của bên nhận thế chấp (bản chính). 

d) Thời hạn giải quyết:  (01ngày) 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  Hộ gia đình, cá nhân 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. 

-  Cơ quan phối hợp (nếu có): Không 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất đã chỉnh lý. 

h) Phí, lệ phí:  

- Đăng ký giao dịch bảo đảm: 80.000 đồng/hồ sơ. 

- Đăng ký văn bản thông báo về xử lý tài sản bảo đảm: 70.000 đồng/hồ sơ. 

- Đăng ký thay đổi nội giao dịch bảo đảm đã đăng ký: 60.000 đồng/hồ sơ. 
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- Đăng ký xóa giao dịch bảo đảm: 20.000 đồng/hồ sơ. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất (Mẫu số 03/XĐK đƣợc ban hành kèm theo Thông tƣ liên tịch số 

20/2011/TTLT-BTP-BTNMT); 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều Luật Đất đai; 

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

thu tiền sử dụng đất; 

- Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về hồ sơ địa chính; 

- Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký 

giao dịch bảo đảm; Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ 

sửa đổi các nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm. 

- Thông tƣ Liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của 

Bộ Tƣ pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng hƣớng dẫn việc đăng ký thế chấp 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 

- Thông tƣ Liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 của Bộ 

Tài chính và Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí 

đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử 

dụng dịch vụ khách hàng thƣờng xuyên. 

- Thông tƣ Liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT ngày 

25/4/2014 của liên Bộ Xây dựng, Tƣ pháp, Tài nguyên và Môi trƣờng, Ngân hàng 

Nhà nƣớc Việt Nam hƣớng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tƣơng lai 

theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 

-  Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 09/4/2013 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng 

ký, phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo. 

- Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh An 

Giang ban hành quy định về trình tự thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh 

An Giang. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

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

Mẫu số 03/XĐK 

PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ 

ĐĂNG KÝ 

Thời điểm nhận hồ sơ:  

 __ giờ __  phút, ngày _  _  / 

_  _  / _  

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ 

Quyển số_ __ _  Số thứ tự _ 

_ _ _ _  

Cán bộ đăng ký 

(ký và ghi rõ họ, tên) 

 

ĐƠN YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN 

SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

(Ban hành kèm theo Thông tƣ liên tịch số 20/2011/TTLT-

BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tƣ pháp 

và Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng)  

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

 ...................................................................................................  

 

  

PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƢỜI YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP
 

1. Ngƣời yêu cầu xóa       Bên thế chấp      Bên nhận thế chấp 

đăng ký thế chấp:      Ngƣời đƣợc ủy quyền  

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA)  ................................................................  

………………………………………………………………………………… 

1.2. Địa chỉ liên hệ:  ...........................................................................................................................  

1.3. Số điện thoại (nếu có): ............. ……………… Fax (nếu có): .....................................................   

   Địa chỉ email (nếu có): ................ ............................................................................... 

1.4.      Chứng minh nhân dân                             Hộ chiếu 

    Số: ...................................................................................................................................................  

    Cơ quan cấp ……………………………… cấp ngày  ............ … tháng  ..... ….. năm   

             GCN đăng ký kinh doanh                        QĐ thành lập                      GP đầu tƣ  

     Số: ..................................................................................................................................................  

Cơ quan cấp ………………………………. cấp ngày ……. tháng ….. năm  .  

2. Yêu cầu xóa đăng ký thế chấp đối với các tài sản sau đây: 

2.1. Quyền sử dụng đất                   
2.1.1. Thửa đất số: ............. ………………..; Tờ bản đồ số (nếu có):  .............................................. ;  

   Loại đất  .......................... …………………………………………………………... 

2.1.2. Địa chỉ thửa đất:  ...................................................................................................................... . 

2.1.3. Diện tích đất thế chấp: ………………………………………………… m2 

   (ghi bằng chữ: .............................................................................................................................. ) 

2.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: 

a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất:  

    Số phát hành: ……………………………., số vào sổ cấp giấy:  ..................................................  

    Cơ quan cấp: …………………………….., cấp ngày …….. tháng ……. năm  ........  

b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất:  ..............................................................................................   

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................   
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2.2. Tài sản gắn liền với đất:  

2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất:  

    Số phát hành:......................................, số vào sổ cấp giấy: ..........................................................  

    Cơ quan cấp: ………………………………….., cấp ngày ……. tháng …. năm  .....  .................  

2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản:  ......................... ; Tờ bản đồ số (nếu có):  ................................  

2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp:  .............................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................   

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

3. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) ……….., ký kết ngày....  tháng  ...............  năm ….. 

4. Lý do xóa đăng ký:  ......................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................   

5. Tài liệu kèm theo:  ........................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................   

 ............................................................................................................................................................  

6. Phƣơng thức nhận kết quả 

đăng ký: 

     Nhận trực tiếp 

     Nhận qua dịch vụ bƣu chính (ghi rõ địa chỉ) 

………………………………………………………

………………………………………………………

…… 

Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, 

phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

các thông tin đã kê khai. 

 

BÊN THẾ CHẤP 

(HOẶC NGƢỜI ĐƢỢC BÊN THẾ CHẤP 

ỦY QUYỀN) 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ 

chức) 

 

BÊN NHẬN THẾ CHẤP 

(HOẶC NGƢỜI ĐƢỢC BÊN NHẬN 

THẾ CHẤP ỦY QUYỀN) 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ 

chức) 
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HƢỚNG DẪN KÊ KHAI 

1. Tại khoản 1: Ngƣời yêu cầu xoá đăng ký thế chấp: 

1.1. Ngƣời yêu cầu xoá đăng ký thế chấp thuộc trƣờng hợp nào trong số 03 trƣờng hợp liệt 

kê tại khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tƣơng ứng với trƣờng hợp đó. 

1.2. Tại điểm 1.4: Nếu ngƣời yêu cầu xoá đăng ký thế chấp là cá nhân trong nƣớc thì kê 

khai về chứng minh nhân dân; ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài, cá nhân nƣớc ngoài 

thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tƣ. 

2. Tại khoản 2: Yêu cầu xoá đăng ký thế chấp: 

2.1. Kê khai các thông tin về tài sản đã đăng ký thế chấp đúng nhƣ nội dung trong đơn yêu 

cầu đăng ký thế chấp đã kê khai trƣớc đó. 

2.2. Trƣờng hợp trong mẫu số 03/XĐK không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản đã 

đăng ký thế chấp cần xóa thì sử dụng mẫu số 06/BSTS. 

PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ  

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng): ...........................  

 ............................................................................................................................................................  

Chứng nhận đã xoá đăng ký thế chấp theo những nội dung đƣợc kê khai tại đơn này. 

ngày  ...............................  tháng .........  năm………. 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu) 
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18. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1. Ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính nộp hồ sơ theo tại 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quảcủa Văn phòng UBND cấp huyện và nhận biên 

nhận hồ sơ nếu hồ sơ hoàn chỉnh (đúng theo yêu cầu về số lƣợng và thành phần hồ 

sơ nêu bên dƣới). Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hoàn chỉnh, không tiếp nhận và hƣớng 

dẫn cho hộ gia đình, cá nhân hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ (nếu có).  

- Bƣớc 2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ của hồ sơ, 

viết biên nhận hồ sơ (01 ngày). 

- Bƣớc 3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên 

môn và trình cơ quan có thẩm quyền đính chính Giấy chứng nhận, chỉnh lý hồ sơ 

địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả  (02 ngày). 

- Bƣớc 4. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  thông báo cho ngƣời có yêu cầu 

giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài 

chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ (01 ngày).  

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: (01 bộ) 

- Giấy chứng nhận đã cấp (bản chính); 

- Giấy tờ thể hiện nội dung ghi trên Giấy chứng nhận là sai sót (bản sao có 

công chứng hoặc bản sao có đối chiếu). 

d) Thời hạn giải quyết:  (04 ngày) 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  Hộ gia đình, cá nhân, ngƣời 

Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng điều 

chỉnh đối với Giấy chứng nhận do Sở cấp, Ủy ban nhân dân huyện điều chỉnh đối 

với Giấy chứng nhận do huyện cấp 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký đất đai; Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký đất đai  

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất đã đính chính  

h) Phí, lệ phí: 

- Tại phƣờng, thị trấn: 

+ Trƣờng hợp chỉ có quyền sử dụng đất: 20.000đồng/lần 

+ Trƣờng hợp có tài sản gắn liền với đất: 20.000đồng/lần 
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- Tại các khu vực khác: 

+ Trƣờng hợp chỉ có quyền sử dụng đất: 10.000đồng/lần 

+ Trƣờng hợp có tài sản gắn liền với đất: 10.000đồng/lần 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều Luật Đất đai; 

- Thông tƣ số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tƣ số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi 

đất. 

- Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh An 

Giang ban hành quy định về trình tự thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh An 

Giang. 

- Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất; 

- Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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19. Thủ tục đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

đối với hộ gia đình, cá nhân, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1. Ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính nộp hồ sơ theo tại 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quảcủa Văn phòng UBND cấp huyện và nhận biên 

nhận hồ sơ nếu hồ sơ hoàn chỉnh (đúng theo yêu cầu về số lƣợng và thành phần hồ 

sơ nêu bên dƣới). Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hoàn chỉnh, không tiếp nhận và hƣớng 

dẫn cho hộ gia đình, cá nhân hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ (nếu có).  

- Bƣớc 2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, 

viết biên nhận hồ sơ (01 ngày). 

- Bƣớc 3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên 

môn về lập bản đồ địa chính khu đất, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, 

cơ sở dữ liệu địa chính, chuyển cơ quan thuế (03 ngày). 

- Bƣớc 4. Cơ quan thuế xác định nghĩa vụ thuế và trả kết quả cho Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả  (03 ngày). 

- Bƣớc 5. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thông tin cho ngƣời có yêu cầu 

giải quyết thủ tục hành chính nhận thông báo thuế (nhận trực tiếp tại trụ sở hoặc 

nhận qua dịch vụ bƣu chính theo yêu cầu), ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành 

chính  đi thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ cho Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả. 

- Bƣớc 6. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý Giấy chứng nhận; 

thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lƣu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  (02 ngày). 

- Bƣớc 7. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  thông báo cho ngƣời có yêu 

cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa 

vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ (01 

ngày).  

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: (01 bộ) 

- Một trong các văn bản thừa kế (bản chính hoặc bản sao có công chứng 

hoặc bản sao có đối chiếu) gồm: di chúc; biên bản phân chia thừa kế đƣợc công 

chứng, chứng thực theo quy định; bản án, quyết định giải quyết về thừa kế của Tòa 

án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật; đơn đề nghị của ngƣời nhận thừa kế đối với 

trƣờng hợp ngƣời nhận thừa kế là ngƣời duy nhất; 

- Giấy chứng nhận đã cấp (bản chính); 

- Văn bản thỏa thuận cử ngƣời đại diện đƣợc công chứng hoặc chứng thực 

trong trƣờng hợp những ngƣời thừa kế đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho ngƣời đại 

diện (bản chính); 

- Tờ khai lệ phí trƣớc bạ; Tờ khai thuế thu nhập cá nhân kèm bản sao giấy 

chứng minh nhân dân. 

d) Thời hạn giải quyết:  (10 ngày) 
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- Trƣờng hợp khi trên Giấy chứng nhận không còn chỗ trống để ghi nội dung 

đăng ký biến động thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoàn chỉnh hồ sơ, 

trình Sở Tài nguyên và Môi trƣờng cấp Giấy chứng nhận mới. Thời gian trả kết 

quả theo quy định tại từng Thủ tục đăng ký biến động tăng thêm 05 ngày. 

- Trƣờng hợp khi thực hiện các thủ tục đăng ký biến động mà kết quả đƣợc 

xác nhận vào Giấy chứng nhận nhƣng ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành 

chính đề nghị đƣợc cấp mới Giấy chứng nhận thì tiếp tục thực hiện nhƣ thủ tục cấp 

đổi Giấy chứng nhận. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  Hộ gia đình, cá nhân, ngƣời 

Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai  

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất đã chỉnh lý hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đƣợc cấp mới 

h) Lệ phí: 

Đối với chỉnh lý Giấy chứng nhận:  

- Tại phƣờng, thị trấn: 15.000đồng/lần 

- Tại các khu vực khác: 5.000đồng/lần 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:   

- Có Giấy chứng nhận và không có tranh chấp, khiếu nại có liên quan đến 

đất, tài sản gắn liền với đất; 

- Trình tự, thủ tục thừa kế thực hiện đúng theo pháp luật đất đai và pháp luật 

dân sự. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều Luật Đất đai; 

- Thông tƣ số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tƣ số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 
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trƣờng quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi 

đất. 

- Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh An Giang 

ban hành quy định về trình tự thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất; 

- Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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20. Thủ tục xác nhận lại thời hạn sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia 

đình, cá nhân có nhu cầu 

 a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1. Ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính nộp hồ sơ theo tại 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quảcủa Văn phòng UBND cấp huyện và nhận biên 

nhận hồ sơ nếu hồ sơ hoàn chỉnh (đúng theo yêu cầu về số lƣợng và thành phần hồ 

sơ nêu bên dƣới). Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hoàn chỉnh, không tiếp nhận và hƣớng 

dẫn cho hộ gia đình, cá nhân hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ (nếu có).  

- Bƣớc 2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, 

viết biên nhận hồ sơ (01 ngày). 

- Bƣớc 3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên 

môn về đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, chỉnh 

lý Giấy chứng nhận và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (02 

ngày). 

- Bƣớc 4. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  thông báo cho ngƣời có yêu cầu 

giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài 

chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ (01 ngày).  

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: (01 bộ) 

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 09/ĐK 

đƣợc ban hành kèm theo Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT); 

- Giấy chứng nhận đã cấp (bản chính). 

d) Thời hạn giải quyết:  (04 ngày) 

- Trƣờng hợp khi trên Giấy chứng nhận không còn chỗ trống để ghi nội dung 

đăng ký biến động thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoàn chỉnh hồ sơ, 

trình Sở Tài nguyên và Môi trƣờng cấp Giấy chứng nhận mới. Thời gian trả kết 

quả theo quy định tại từng Thủ tục đăng ký biến động tăng thêm 05 ngày. 

- Trƣờng hợp khi thực hiện các thủ tục đăng ký biến động mà kết quả đƣợc 

xác nhận vào Giấy chứng nhận nhƣng ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành 

chính đề nghị đƣợc cấp mới Giấy chứng nhận thì tiếp tục thực hiện nhƣ thủ tục cấp 

đổi Giấy chứng nhận. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  Hộ gia đình, cá nhân, ngƣời 

Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất đã chỉnh lý hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đƣợc cấp mới 
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h) Phí, lệ phí: 

Đối với chỉnh lý Giấy chứng nhận:  

- Tại phƣờng, thị trấn: 15.000đồng/lần 

- Tại các khu vực khác: 5.000đồng/lần 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:   

Khi hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp thì hộ gia đình, cá nhân đƣợc tiếp 

tục sử dụng đất mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất. 

Trƣờng hợp có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất thì hộ gia đình, cá 

nhân nộp hồ sơ nêu trên. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều Luật Đất đai; 

- Thông tƣ số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tƣ số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi 

đất. 

- Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh An Giang 

ban hành quy định về trình tự thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất; 

- Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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21. Thủ tục đăng ký thay đổi mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, 

cá nhân, cộng đồng dân cƣ 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1. Ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính nộp hồ sơ theo tại 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quảcủa Văn phòng UBND cấp huyện và nhận biên 

nhận hồ sơ nếu hồ sơ hoàn chỉnh (đúng theo yêu cầu về số lƣợng và thành phần hồ 

sơ nêu bên dƣới).  

Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hoàn chỉnh, không tiếp nhận và hƣớng dẫn cho hộ 

gia đình, cá nhân hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ (nếu có).  

- Bƣớc 2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, 

viết biên nhận hồ sơ (01 ngày). 

- Bƣớc 3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên 

môn về đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, chỉnh lý 

Giấy chứng nhận và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  (02 ngày). 

- Bƣớc 4. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  thông báo cho ngƣời có yêu cầu 

giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài 

chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ (01 ngày).  

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: (01 bộ) 

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 09/ĐK 

đƣợc ban hành kèm theo Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT); 

- Giấy chứng nhận đã cấp (bản chính). 

d) Thời hạn giải quyết:  (04 ngày).  

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất đã chỉnh lý hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đƣợc cấp mới 

h) Phí, lệ phí: 

Đối với chỉnh lý Giấy chứng nhận:  

- Tại phƣờng, thị trấn: 15.000đồng/lần 

- Tại các khu vực khác: 5.000đồng/lần 
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i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn 

liền với đất (Mẫu số 09/ĐK đƣợc ban hành kèm theo Thông tƣ số 24/2014/TT-

BTNMT) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:   

- Chuyển đất trồng cây hàng năm sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia 

súc, gia cầm và các loại động vật khác đƣợc pháp luật cho phép; 

- Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều Luật Đất đai; 

- Thông tƣ số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tƣ số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi 

đất. 

- Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh An Giang 

ban hành quy định về trình tự thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất; 

- Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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Mẫu số 09/ĐK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, 

TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

Kính gửi: …………………………………… 

PHẦN GHI CỦA NGƢỜI NHẬN 

HỒ SƠ 

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ 

ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình. 

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển 

….. 

Ngày …../…../…….. 

Ngƣời nhận hồ sơ 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 
 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƢỜI ĐĂNG KÝ 

(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn) 

1. Ngƣời sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, ngƣời quản lý đất 

1.1. Tên (viết chữ in hoa): .…………………………………………………………………… 

1.2. Địa chỉ
(1)
: …………………………………………………………………….. 

2. Giấy chứng nhận đã cấp 

2.1. Số vào sổ cấp GCN: ……………………; 2.2. Số phát hành GCN: ……………….; 

2.3. Ngày cấp GCN …/…/…… …….; 

3. Nội dung biến động về: 

…………………………………………………………………….. 

3.1. Nội dung trên GCN trƣớc khi biến động: 

- ……………………………………………; 

……………………………………………; 

……………………………………………… 

3.2. Nội dung sau khi biến động: 

- ………………………………………; 

………………………………..………; 

………..………………………………; 

4. Lý do biến động 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có: 

- Giấy chứng nhận đã cấp: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

7. Đề nghị khác: ………………………………………………………….... 

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trƣớc pháp luật. 

 …………., ngày .... tháng ... năm …… 

Ngƣời viết đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 
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II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn 

sử dụng) 

............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Công chức địa chính 

(Ký, ghi rõ họ, tên) 

Ngày …… tháng …… năm …… 

TM. Ủy ban nhân dân 

Chủ tịch 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Ngƣời kiểm tra 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Giám đốc 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Ngƣời kiểm tra 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Thủ trƣởng cơ quan 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì 

ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi. 

(7) Trường hợp khi thực hiện các thủ tục đăng ký biến động mà kết quả được xác nhận 

vào Giấy chứng nhận nhưng người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đề nghị được 

cấp mới Giấy chứng nhận thì ghi nội dung “đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận” 

Chú ý: Mẫu đơn này sử dụng trong các trường hợp: chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền 
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hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang 

hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất; từ hình thức 

thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm; chuyển mục đích sử 

dụng đất; gia hạn sử dụng đất; đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với 

đất hoặc thông tin về giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân; thay đổi địa chỉ; giảm diện 

tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính về 

đất đai; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng 

nhận, đính chính giấy chứng nhận. 
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22. Thủ tục đăng ký biến động do thỏa thuận phân chia quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, 

của nhóm ngƣời sử dụng đất 

 a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1. Ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính nộp hồ sơ theo tại 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng UBND cấp huyện và nhận biên 

nhận hồ sơ nếu hồ sơ hoàn chỉnh (đúng theo yêu cầu về số lƣợng và thành phần hồ 

sơ nêu bên dƣới). Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hoàn chỉnh, không tiếp nhận và hƣớng 

dẫn cho hộ gia đình, cá nhân hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ.  

- Bƣớc 2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, 

viết biên nhận hồ sơ và luân chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai (01 ngày). 

- Bƣớc 3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên 

môn về lập bản đồ địa chính khu đất, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, 

cơ sở dữ liệu địa chính, in Giấy chứng nhận (07 ngày); Chuyển cơ quan thuế đồng 

thời luân chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trƣờng.  

- Bƣớc 4. Cơ quan thuế xác định nghĩa vụ thuế và trả kết quả cho Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả (03 ngày). 

- Bƣớc 5. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thông tin cho ngƣời có yêu cầu 

giải quyết thủ tục hành chính nhận thông báo thuế (nhận trực tiếp tại trụ sở hoặc 

nhận qua dịch vụ bƣu chính theo yêu cầu), ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục 

hành chính  đi thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ cho Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả.  

- Bƣớc 6. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng xem xét, ký Giấy chứng nhận (05 ngày).  

- Bƣớc 7. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên 

môn về lƣu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả (01 ngày).  

- Bƣớc 8. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thông báo cho ngƣời có yêu cầu 

giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ 

tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ (01 ngày).  

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả cấp huyện. 

c) Thành phần hồ sơ: 01 bộ 

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 09/ĐK 

đƣợc ban hành kèm theo Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT); 

- Giấy chứng nhận đã cấp (bản chính); 

- Hợp đồng phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm ngƣời sử dụng đất đƣợc công 

chứng, chứng thực theo quy định (bản chính); 

- Trƣờng hợp phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 
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của hộ gia đình phải có sổ hộ khẩu kèm theo; trƣờng hợp phân chia quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ và chồng phải có Giấy chứng nhận ly hôn 

kèm theo (bản sao có chứng thực hoặc bản sao có mang theo bản chính để đối chiếu); 

- Tờ khai lệ phí trƣớc bạ; Tờ khai thuế thu nhập cá nhân. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 18 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân, nhóm 

ngƣời sử dụng đất. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký đất đai; Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký đất đai. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

i) Phí, lệ phí: 

- Tại phƣờng, thị trấn: 

+ Trƣờng hợp chỉ có quyền sử dụng đất: 25.000đồng/giấy. 

+ Trƣờng hợp có tài sản gắn liền với đất: 100.000đồng/giấy. 

- Tại các khu vực khác: 

+ Trƣờng hợp chỉ có quyền sử dụng đất: 10.000đồng/giấy. 

+ Trƣờng hợp có tài sản gắn liền với đất: 50.000đồng/giấy. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn 

liền với đất (Mẫu số 09/ĐK đƣợc ban hành kèm theo Thông tƣ số 24/2014/TT-

BTNMT). 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Có Giấy chứng nhận và không có tranh chấp, khiếu nại có liên quan đến 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 

- Ngƣời sử dụng đất đã cắm mốc ranh đất để thực hiện việc đo đạc. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều Luật Đất đai; 

- Thông tƣ số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về hồ sơ địa chính; 
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- Thông tƣ số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi 

đất. 

- Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh An Giang 

ban hành quy định về trình tự thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất; 

- Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnhAn Giang. 
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Mẫu số 09/ĐK 

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

--------------- 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI 

SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

Kính gửi: ……………………………………… 

PHẦN GHI CỦA NGƢỜI NHẬN HỒ SƠ 

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, 

thống nhất với giấy tờ xuất trình. 

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển ….. 

Ngày …../…../…….. 

Ngƣời nhận hồ sơ 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 
 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƢỜI ĐĂNG KÝ 

(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn) 

1. Ngƣời sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, ngƣời quản lý đất 

1.1. Tên (viết chữ in hoa): .…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

1.2. Địa chỉ
(1)
: ………………………………………………………………………………….. 

2. Giấy chứng nhận đã cấp 

2.1. Số vào sổ cấp GCN: ……………………; 2.2. Số phát hành GCN: …………………….; 

2.3. Ngày cấp GCN …/…/…… …….; 

3. Nội dung biến động về: …………………………………………………………………….. 

3.1. Nội dung trên GCN trƣớc khi biến động: 

- ……………………………………………; 

………………………………………………..; 

………………………………………………..; 

 

3.2. Nội dung sau khi biến động: 

- ………………………………………; 

………………………………..………; 

………..………………………………; 

 

4. Lý do biến động 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có: 

- Giấy chứng nhận đã cấp: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

7. Đề nghị khác: ………………………………………………………….... 

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trƣớc pháp luật. 

 …………., ngày .... tháng ... năm …… 

Ngƣời viết đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 
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II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử 

dụng) 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Công chức địa chính 

(Ký, ghi rõ họ, tên) 

Ngày …… tháng …… năm …… 

TM. Ủy ban nhân dân 

Chủ tịch 

(Ký tên, đóng dấu) 

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Ngƣời kiểm tra 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Giám đốc 

(Ký tên, đóng dấu) 

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Ngƣời kiểm tra 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Thủ trƣởng cơ quan 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì 

ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi. 

(7) Trường hợp khi thực hiện các thủ tục đăng ký biến động mà kết quả được xác nhận 

vào Giấy chứng nhận nhưng người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đề nghị được 

cấp mới Giấy chứng nhận thì ghi nội dung “đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận” 

Chú ý: Mẫu đơn này sử dụng trong các trường hợp: chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền 

hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang 

hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất; từ hình thức thuê 

đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm; chuyển mục đích sử dụng đất; 

gia hạn sử dụng đất; đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc 

thông tin về giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân; thay đổi địa chỉ; giảm diện tích thửa đất 

do sạt lở tự nhiên; thay đổi hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính về đất đai; thay đổi 

về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng nhận, đính chính giấy 

chứng nhận. 
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23. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cƣ, Ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài 

 a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1. Ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính nộp hồ sơ theo tại 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng UBND cấp huyện và nhận biên 
nhận hồ sơ nếu hồ sơ hoàn chỉnh (đúng theo yêu cầu về số lƣợng và thành phần hồ 
sơ nêu bên dƣới). Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hoàn chỉnh, không tiếp nhận và hƣớng 
dẫn cho hộ gia đình, cá nhân hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ (nếu có).  

-  Bƣớc 2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ 
sơ, viết biên nhận hồ sơ và luân chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 
đất đai (01 ngày). 

-  Bƣớc 3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ 
chuyên môn về lập bản đồ địa chính khu đất, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa 
chính, cơ sở dữ liệu địa chính, in Giấy chứng nhận (03 ngày). Đồng thời, luân 
chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trƣờng. 

-  Bƣớc 4. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng xem xét, ký Giấy chứng nhận (05 
ngày).  

-  Bƣớc 5. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ 
chuyên môn về lƣu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả (01 ngày). 

- Bƣớc 6. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thông báo cho ngƣời có yêu cầu 
giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ 
tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ (01 ngày). 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả cấp huyện.  

c) Thành phần hồ sơ: 01 bộ 

- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận (Mẫu số 10/ĐK đƣợc ban hành kèm 
theo Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT); 

- Giấy chứng nhận đã cấp (bản chính). 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: (11 ngày) 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân, ngƣời 
Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký đất đai; Chi nhánh 
Văn phòng Đăng ký đất đai. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

i) Phí, lệ phí: 

- Tại phƣờng, thị trấn: 
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+ Trƣờng hợp chỉ có quyền sử dụng đất: 25.000đồng/giấy. 

+ Trƣờng hợp có tài sản gắn liền với đất: 100.000đồng/giấy. 

- Tại các khu vực khác: 

+ Trƣờng hợp chỉ có quyền sử dụng đất: 10.000đồng/giấy. 

+ Trƣờng hợp có tài sản gắn liền với đất: 50.000đồng/giấy. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận (Mẫu 
số 10/ĐK đƣợc ban hành kèm theo Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT) 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 
đƣợc cấp đổi khi thuộc một trong các trƣờng hợp sau: 

- Giấy chứng nhận cấp theo mẫu cũ trƣớc ngày 29 tháng 12 năm 2009, nay 
ngƣời sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp đổi sang mẫu 
Giấy chứng nhận mới; 

- Giấy chứng nhận bị ố, nhòe, rách, hƣ hỏng; 

- Do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thƣớc thửa 
đất; 

- Trên Giấy chứng nhận không còn chỗ trống để ghi biến động. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều Luật Đất đai; 

- Thông tƣ số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trƣờng quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trƣờng quy định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tƣ số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trƣờng quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi 
đất. 

- Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh An Giang 
ban hành quy định về trình tự thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của UBND tỉnh An 
Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất; 

- Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh An 
Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 
định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnhAn Giang. 
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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG 

NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU 

NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

Kính gửi: ………………………………………………… 

 

 

Mẫu số 10/ĐK 

PHẦN GHI CỦA NGƢỜI 

NHẬN HỒ SƠ 

Đã kiểm tra nội dung đơn 

đầy đủ, rõ ràng, thống nhất 

với giấy tờ xuất trình. 

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: 

….. Quyển ….. 

Ngày …../…../…….. 

Ngƣời nhận hồ sơ 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 
 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƢỜI ĐĂNG KÝ 

(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn) 

1. Ngƣời sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất 

1.1. Tên (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

1.2. Địa chỉ
(1)
: ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị đƣợc cấp lại, cấp đổi 

2.1. Số vào sổ cấp GCN: ……………………; 2.2. Số phát hành GCN: …………………….; 

2.3. Ngày cấp GCN …/…/…… 

3. Lý do đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận: ……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

4. Thông tin thửa đất có thay đổi do đo đạc lại (kê khai theo bản đồ địa chính mới) 

Tờ bản đồ số Thửa đất số Diện tích (m
2
) Nội dung thay đổi khác 

    

    

    

    

    

4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp: 

- Thửa đất số: ………………………………….; 

- Tờ bản đồ số: ………………………………...; 

- Diện tích: ……………………………….… m
2
 

- ……………………………………………. 

- ……………………………………………. 

4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi: 

- Thửa đất số: ………………………….; 

- Tờ bản đồ số: ………………………...; 

- Diện tích: ………..….…………… m
2
 

- …………………………………………. 

- …………………………………………. 

5. Thông tin tài sản gắn liền với đất đã cấp GCN có thay đổi (kê khai theo thông tin đã 

thay đổi - nếu có) 

Loại tài sản Nội dung thay đổi 

  

  

.1. Thông tin trên GCN đã cấp: 

- Loại tài sản: ………………………………….; 

- Diện tích XD (chiếm đất): ……………… m
2
; 

- ………………………………………………. 

 

5.2. Thông tin có thay đổi: 

- Loại tài sản: ………………………….; 

- Diện tích XD (chiếm đất): ………… m
2
; 

- …………………………………………. 
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6. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo 

- Giấy chứng nhận đã cấp; 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trƣớc pháp luật. 

 

 …………., ngày .... tháng ... năm …… 

Ngƣời viết đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

 

 

 

II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƢỜNG, THỊ TRẤN 

(Đối với trường hợp cấp đổi GCN do đo vẽ lại bản đồ địa chính) 

Sự thay đổi đƣờng ranh giới thửa đất kể từ khi cấp GCN đến nay: ………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Công chức địa chính 

(Ký, ghi rõ họ, tên) 

 

 

 

Ngày …… tháng …… năm …… 

TM. Ủy ban nhân dân 

Chủ tịch 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

(Nêu rõ kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp đổi, cấp 

lại GCN; lý do). 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Ngƣời kiểm tra 

(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ) 

 

 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Giám đốc 

(Ký tên, đóng dấu) 

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì 

ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi kèm 

theo. 
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24. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất do bị mất Giấy chứng 

nhận hoặc mất Trang bổ sung Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cƣ, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài 

 a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1. Ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính nộp hồ sơ theo tại 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng UBND cấp huyện và nhận biên 

nhận hồ sơ nếu hồ sơ hoàn chỉnh (đúng theo yêu cầu về số lƣợng và thành phần hồ 

sơ nêu bên dƣới). Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hoàn chỉnh, không tiếp nhận và hƣớng 

dẫn cho hộ gia đình, cá nhân hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ (nếu có).  

- Bƣớc 2. Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết 

biên nhận và luân chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (01 

ngày). 

- Bƣớc 3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai viết thông báo về việc mất 

Giấy chứng nhận hoặc mất Trang bổ sung Giấy chứng nhận và gửi cho Ủy ban 

nhân dân cấp xã để niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban 

nhân dân cấp xã (02 ngày). 

Nội dung thông báo mất Giấy chứng nhận gồm: các thông tin đƣợc ghi trên 

Giấy chứng nhận, thời hạn tiến hành lập thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận và các 

thông tin cần thiết khác. 

 Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận hoặc mất 

Trang bổ sung Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nếu không có 

phát sinh tranh chấp, khiếu nại, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện 

nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ 

liệu địa chính, in Giấy chứng nhận (03 ngày). Đồng thời, luân chuyển hồ sơ cho Sở 

Tài nguyên và Môi trƣờng. 

- Bƣớc 4. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng ký quyết định hủy Giấy chứng nhận 

đã cấp, ký Giấy chứng nhận mới (05 ngày). 

- Bƣớc 5. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên 

môn về lƣu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả (01 ngày). 

- Bƣớc 6. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thông báo cho ngƣời có yêu cầu 

giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ 

tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ (01 ngày).  

* Một số trường hợp khác: 

- Trƣờng hợp mất Giấy chứng nhận nhƣng ngƣời đứng tên trên Giấy chứng 

nhận đã chết thì xử lý nhƣ sau: 

 Thực hiện các bƣớc quy định tại Bƣớc 1, Bƣớc 2, Bƣớc 3 nêu trên. 

Bƣớc 4. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng ký quyết định hủy Giấy chứng nhận 

đã cấp (không ký Giấy chứng nhận mới). 

Bƣớc 5. Văn phòng Đăng ký đất đai cấp văn bản xác nhận các thông tin trên 

Giấy chứng nhận đã hủy cho ngƣời thừa kế (ngƣời đại diện) để lập thủ tục phân 
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chia thừa kế theo quy định pháp luật. 

- Trƣờng hợp mất Trang bổ sung của Giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký 

đất đai thực hiện việc cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận theo quy định tại 

Điều 16 Thông tƣ 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng, sau khi đã thực hiện các Bƣớc theo quy định tại Bƣớc 1, 

Bƣớc 2, Bƣớc 3 nêu trên.  

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính.  

c) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (Mẫu số 10/ĐK đƣợc ban hành kèm 

theo Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT); 

- Tờ tƣờng trình về việc mất Giấy chứng nhận hoặc mất Trang bổ sung Giấy 

chứng nhận đƣợc Ủy ban nhân xã nơi có đất xác nhận. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 43 ngày, kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân, ngƣời 

Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký đất đai; Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký đất đai 

- Cơ quan phối hợp: Không. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất. 

i) Phí, lệ phí: 

- Tại phƣờng, thị trấn: 

+ Trƣờng hợp chỉ có quyền sử dụng đất: 25.000đồng/giấy. 

+ Trƣờng hợp có tài sản gắn liền với đất: 100.000đồng/giấy. 

- Tại các khu vực khác: 

+ Trƣờng hợp chỉ có quyền sử dụng đất: 10.000đồng/giấy. 

+ Trƣờng hợp có tài sản gắn liền với đất: 50.000đồng/giấy. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (Mẫu 

số 10/ĐK đƣợc ban hành kèm theo Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT). 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Ngƣời sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khi mất Giấy chứng 

nhận phải chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật nếu có hành vi khai báo việc mất giấy 

không trung thực. 
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m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều Luật Đất đai; 

- Thông tƣ số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tƣ số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, 

thu hồi đất. 

- Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh An Giang 

ban hành quy định về trình tự thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất; 

- Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnhAn Giang. 
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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG 

NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU 

NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

Kính gửi: ………………………………………………… 

 

 

Mẫu số 10/ĐK 

PHẦN GHI CỦA NGƢỜI 

NHẬN HỒ SƠ 

Đã kiểm tra nội dung đơn 

đầy đủ, rõ ràng, thống nhất 

với giấy tờ xuất trình. 

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: 

….. Quyển ….. 

Ngày …../…../…….. 

Ngƣời nhận hồ sơ 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 
 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƢỜI ĐĂNG KÝ 

(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn) 

1. Ngƣời sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất 

1.1. Tên (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

1.2. Địa chỉ
(1)
: ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị đƣợc cấp lại, cấp đổi 

2.1. Số vào sổ cấp GCN: ……………………; 2.2. Số phát hành GCN: …………………….; 

2.3. Ngày cấp GCN …/…/…… 

3. Lý do đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận: ……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

4. Thông tin thửa đất có thay đổi do đo đạc lại (kê khai theo bản đồ địa chính mới) 

Tờ bản đồ số Thửa đất số Diện tích (m
2
) Nội dung thay đổi khác 

    

    

    

    

    

4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp: 

- Thửa đất số: ………………………………….; 

- Tờ bản đồ số: ………………………………...; 

- Diện tích: ……………………………….… m
2
 

- ……………………………………………. 

- ……………………………………………. 

 

 

4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi: 

- Thửa đất số: ………………………….; 

- Tờ bản đồ số: ………………………...; 

- Diện tích: ………..……….…………… 

m
2
 

- …………………………………………. 

- …………………………………………. 

5. Thông tin tài sản gắn liền với đất đã cấp GCN có thay đổi (kê khai theo thông tin đã 

thay đổi - nếu có) 

Loại tài sản Nội dung thay đổi 
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5.1. Thông tin trên GCN đã cấp: 

- Loại tài sản: ………………………………….; 

- Diện tích XD (chiếm đất): ……………… m
2
; 

- ………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

 

5.2. Thông tin có thay đổi: 

- Loại tài sản: ………………………….; 

- Diện tích XD (chiếm đất): ………… m
2
; 

- …………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

6. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo 

- Giấy chứng nhận đã cấp; 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trƣớc pháp luật. 

 

 …………., ngày .... tháng ... năm …… 

Ngƣời viết đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 
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II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƢỜNG, THỊ TRẤN 

(Đối với trường hợp cấp đổi GCN do đo vẽ lại bản đồ địa chính) 

Sự thay đổi đƣờng ranh giới thửa đất kể từ khi cấp GCN đến nay: ………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Công chức địa chính 

(Ký, ghi rõ họ, tên) 

 

 

 

Ngày …… tháng …… năm …… 

TM. Ủy ban nhân dân 

Chủ tịch 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

(Nêu rõ kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp đổi, cấp 

lại GCN; lý do). 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Ngƣời kiểm tra 

(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ) 

 

 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Giám đốc 

(Ký tên, đóng dấu) 

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì 

ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi kèm 

theo. 
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25. Thủ tục tách thửa, hợp thửa theo nhu cầu của ngƣời sử dụng đất đối 

với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cƣ 

 a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1. Ngƣời có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính nộp hồ sơ theo tại 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng UBND cấp huyện và nhận biên 
nhận hồ sơ nếu hồ sơ hoàn chỉnh (đúng theo yêu cầu về số lƣợng và thành phần hồ 
sơ nêu bên dƣới). Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hoàn chỉnh, không tiếp nhận và hƣớng 
dẫn cho hộ gia đình, cá nhân hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ (nếu có).  

- Bƣớc 2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết 
biên nhận và luân chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (01 ngày). 

- Bƣớc 3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên 
môn về lập bản đồ địa chính khu đất, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, 
cơ sở dữ liệu địa chính, in Giấy chứng nhận (07 ngày). Đồng thời, luân chuyển hồ 
sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trƣờng. 

- Bƣớc 4. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng xem xét, ký Giấy chứng nhận (05 ngày).  

- Bƣớc 5. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên 
môn về lƣu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả 
kết quả (01 ngày). 

- Bƣớc 6. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thông báo cho ngƣời có yêu cầu 
giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ 
tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ (01 ngày).  

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 
kết quả cấp huyện. 

c) Thành phần hồ sơ: 

 - Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa (Mẫu số 11/ĐK đƣợc ban hành kèm 
theo Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT);  

- Giấy chứng nhận đã cấp (bản chính). 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 15 ngày. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân, cộng 
đồng dân cƣ. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký đất đai; Chi nhánh 
Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng tài nguyên và Môi trƣờng 

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

k) Phí, lệ phí: 

- Tại phƣờng, thị trấn: 
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+ Trƣờng hợp chỉ có quyền sử dụng đất: 25.000đồng/giấy. 

+ Trƣờng hợp có tài sản gắn liền với đất: 100.000đồng/giấy. 

- Tại các khu vực khác: 

+ Trƣờng hợp chỉ có quyền sử dụng đất: 10.000đồng/giấy. 

+ Trƣờng hợp có tài sản gắn liền với đất: 50.000đồng/giấy. 

l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa (Mẫu 
số 11/ĐK đƣợc ban hành kèm theo Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT) 

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Đã có Giấy chứng nhận; 

- Trƣờng hợp tách thửa phải đáp ứng điều kiện về định mức tách thửa theo 
quy định; 

- Trƣờng hợp hợp thửa thì các thửa đất hợp lại phải cùng mục đích sử dụng, 
cùng loại đất; 

- Ngƣời sử dụng đất đã cắm mốc ranh giới thửa đất ngoài thực địa để tiến 
hành đo đạc tách thửa. 

n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều Luật Đất đai; 

- Thông tƣ số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trƣờng quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trƣờng quy định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tƣ số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trƣờng quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi 
đất. 

- Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh An Giang 
ban hành quy định về trình tự thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của UBND tỉnh An 
Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất; 

- Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh An 
Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 
định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnhAn Giang. 
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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT 

Kính gửi: ………………………………………………… 

………………………………………………………… 

Mẫu số 11/ĐK 

PHẦN GHI CỦA NGƢỜI 

NHẬN HỒ SƠ 

Đã kiểm tra nội dung đơn 

đầy đủ, rõ ràng, thống nhất 

với giấy tờ xuất trình. 

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: 

….. Quyển ….. 

Ngày …../…../…….. 

Ngƣời nhận hồ sơ 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 
 

I- KÊ KHAI CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG ĐẤT 

(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã 

viết) 

1. Ngƣời sử dụng đất: 

1.1. Tên ngƣời sử dụng đất (Viết chữ in hoa): ………………………………………………… 

1.2. Địa chỉ ……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Đề nghị tách, hợp thửa đất nhƣ sau: 

2.1. Đề nghị tách thành …………. thửa đất đối với thửa đất dƣới đây: 

a) Thửa đất số: ……………………………..; b) Tờ bản đồ số: ……………………………….; 

c) Địa chỉ thửa đất: …………………………………………………………………………….. 

d) Số phát hành Giấy chứng nhận: …………………………………………………………….. 

Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: ……………………..; ngày cấp …/…/……. 

đ) Diện tích sau khi tách thửa: Thửa thứ nhất: … m
2
; Thửa thứ hai: … m

2
; 

2.2. Đề nghị hợp các thửa đất dƣới đây thành một thửa đất: 

Thửa đất số Tờ bản đồ số Địa chỉ thửa 

đất 

Số phát hành Giấy 

chứng nhận 

Số vào sổ cấp giấy chứng 

nhận 

     

     

     

3. Lý do tách, hợp thửa đất: ………………………………………………………………….. 

4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có: 

- Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất của thửa đất trên; 

- Sơ đồ dự kiến phân chia các thửa đất trong trƣờng hợp tách thửa (nếu có): ……………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng. 

 

 

…………., ngày .... tháng ... năm …… 

Ngƣời viết đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 
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II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Ngƣời kiểm tra 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

Ngày …… tháng …… năm …… 

Giám đốc 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

Hƣớng dẫn viết đơn: 

- Đơn này dùng trong trường hợp người sử dụng đất đề nghị tách một thửa đất thành nhiều thửa 

đất mới hoặc đề nghị hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất; 

- Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi 

có đất; tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài thì đề gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất; 

- Đ  m 1     t n và  ị    ỉ  ủ  n ườ  s    n    t n ư tr n        ứn  n ận về qu ền s    n    t 

 ồm  á  t ôn  t n n ư s u:  ố  vớ   á n ân     rõ  ọ  t n  năm s n   số      CM    n à  và nơ  

  p      CM  ;  ố  vớ  n ườ  V ệt   m  ịn   ư ở nướ  n oà  và  á n ân nướ  n oà       ọ  t n  

năm s n   số  ộ    ếu  n à  và nơ    p  ộ    ếu  quố  tị  ;  ố  vớ   ộ      ìn        ữ “Hộ 

ôn /bà” và      ọ  t n  năm s n   số      CM    n à  và nơ    p      CM    ủ   ả vợ và   ồn  

n ườ   ạ    ện  ùn  s    n    t; trườn   ợp qu ền s    n    t là tà  sản   un   ủ   ả vợ và 

  ồn  t ì      ọ  t n  năm s n   số      CM    n à  và nơ    p      CM    ủ  vợ và  ủ    ồn ; 

 ố  vớ  tổ   ứ  t ì     t n tổ   ứ   n à  t án  năm t àn  lập  số và n à    ơ qu n ký qu ết  ịn  

t àn  lập  oặ  số       ăn  ký k n   o n        p  p  ầu tư  ủ   ơ qu n n à nướ     t ẩm qu ền 

  p; 

- Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất; 

- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối “Phần khai của người sử dụng đất trường hợp ủy 

quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được ủy quyền); đối với tổ chức 

sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức. 
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X. LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI; GIẢI QUYẾT TỐ CÁO; 

TIẾP CÔNG DÂN; XỬ LÝ ĐƠN 

1. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu  

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đƣợc quyết định hành 

chính, biết đƣợc hành vi hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện mà ngƣời khiếu nại có căn cứ cho rằng quyết định hành chính đó, 

hành vi hành chính đó trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích của mình thì có 

quyền khiếu nại và nộp hồ sơ tại thanh tra cấp huyện. 

- Bƣớc 2: Sau khi đã kiểm tra, nếu đủ điều kiện thụ lý thì thanh tra cấp 

huyện sẽ ra thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại. 

- Bƣớc 3: Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi quyết định giải quyết 

khiếu nại lần đầu cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi liên quan đến quyết định hành 

chính, hành vi hành chính bị khiếu nại. Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ công bố và 

niêm yết công khai quyết định theo quy định.  

b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính. 

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

(1) Đơn khiếu nại hoặc văn bản ghi lại việc khiếu nại; 

(2) Quyết định hành chính bị khiếu nại. Trƣờng hợp khiếu nại hành vi hành 

chính thì ngƣời khiếu nại gửi các văn bản liên quan đến việc phát sinh hành vi 

hành chính bị khiếu nại (nếu có). 

(3) Các tài liệu đính kèm phải đƣợc cán bộ tiếp nhận đơn đối chiếu bản 

chính và ký xác nhận là “đã xem bản chính”. 

(4) Trƣờng hợp nhiều ngƣời khiếu nại về cùng một nội dung thì thực hiện 

theo quy định tại Khoản 4, Điều 8 Luật Khiếu nại. Việc cử ngƣời đại diện và văn 

bản cử ngƣời đại diện thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 5 và Khoản 2, 

Điều 6 Nghị định số 75/2012/NĐ_CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại. 

d) Số lƣợng hồ sơ:  01  (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày ra thông báo về việc thụ lý giải quyết. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Thanh tra cấp huyện. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.  

i) Phí, lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

 Đơn khiếu nại phải đƣợc gửi trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đƣợc 

quyết định hành chính, biết đƣợc hành vi hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ 
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tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện mà ngƣời khiếu nại có căn cứ cho rằng quyết định 

đó trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích của mình. 

 Khiếu nại phải không thuộc một trong các trƣờng hợp quy định tại Điều 11 

Luật Khiếu nại. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 có hiệu lực 

01/7/2012. 

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số Điều của Luật Khiếu nại và Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 

03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Tố cáo. 

- Thông tƣ số 06/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng 9 năm 2013 quy định quy 

trình giải quyết tố cáo và Thông tƣ số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 quy 

định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.  

- Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phân công thụ lý đơn khiếu nại. 
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2. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai 

 a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đƣợc quyết định giải 

quyết khiếu nại lần đầu mà ngƣời khiếu nại không đồng ý (và không khởi kiện đến 

Tòa án nhân dân) thì có quyền khiếu nại đến ngƣời có thẩm quyền giải quyết khiếu 

nại lần hai. Trong trƣờng hợp ngƣời có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai là 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện  và nếu đƣợc phân công thì thanh tra cấp 

huyện là nơi nhận đơn. 

- Bƣớc 2: Sau khi đã kiểm tra, nếu đủ điều kiện thụ lý thì cơ quan nhận đơn 

(Thanh tra cấp huyện) sẽ ra thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại. 

- Bƣớc 3: Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi quyết định giải quyết 

khiếu nại lần hai cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi liên quan đến quyết định hành 

chính, hành vi hành chính bị khiếu nại. Ủy ban nhân dân cấp xã công bố và niêm 

yết công khai quyết định theo quy định.  

b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn khiếu nại hoặc văn bản ghi lại việc khiếu nại. 

(2) Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và các tài liệu có liên quan. 

(3) Các tài liệu đính kèm phải đƣợc cán bộ tiếp nhận đơn đối chiếu bản 

chính và ký xác nhận là “đã xem bản chính”. 

(4) Trƣờng hợp nhiều ngƣời khiếu nại về cùng một nội dung thì thực hiện 

theo quy định tại Khoản 4, Điều 8 Luật Khiếu nại. Việc cử ngƣời đại diện và văn 

bản cử ngƣời đại diện thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 và Khoản 2, 

Điều 6 Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Khiếu nại. 

d) Số lƣợng hồ sơ:  01  (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày ra thông báo về việc thụ lý giải quyết. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân, Tổ chức. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Thanh tra cấp huyện.  

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải quyết khiếu nại 

lần hai.  

i) Phí, lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

 Đơn khiếu nại phải đƣợc gửi trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đƣợc 

quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà ngƣời khiếu nại không đồng ý (và 

không khởi kiện đến Tòa án nhân dân). 

 Khiếu nại phải không thuộc một trong các trƣờng hợp quy định tại Điều 11 

Luật Khiếu nại. 
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m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 có hiệu lực 

01 tháng 7 năm 2012. 

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số Điều của Luật Khiếu nại. 

- Thông tƣ số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra 

Chính phủ Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính. 

- Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phân công thụ lý đơn khiếu nại. 
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3. Thủ tục giải quyết tố cáo  

a) Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo: Khi nhận đƣợc tố cáo thì ngƣời 

giải quyết tố cáo có trách nhiệm phân loại và xử lý nhƣ sau: 

a) Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện 

thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đƣợc đơn tố cáo, phải kiểm tra, xác 

minh họ, tên, địa chỉ của ngƣời tố cáo và quyết định việc thụ lý hoặc không thụ lý 

giải quyết tố cáo, đồng thời thông báo cho ngƣời tố cáo biết lý do việc không thụ 

lý, nếu có yêu cầu; trƣờng hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời 

hạn kiểm tra, xác minh có thể dài hơn nhƣng không quá 15 ngày;  

b) Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện thì 

trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc đơn tố cáo, ngƣời tiếp nhận 

phải chuyển đơn tố cáo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết và 

thông báo cho ngƣời tố cáo, nếu có yêu cầu. Trƣờng hợp ngƣời tố cáo đến tố cáo 

trực tiếp thì ngƣời tiếp nhận tố cáo hƣớng dẫn ngƣời tố cáo đến tố cáo với cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết. 

+ Bước 2: Thụ lý, xác minh nội dung tố cáo: cơ quan thẩm quyền ban hành 

quyết định thụ lý giải quyết tố cáo (sau đây gọi tắt là quyết định thụ lý). Việc thay 

đổi, bổ sung nội dung quyết định thụ lý phải thực hiện bằng quyết định của ngƣời 

giải quyết tố cáo. Trong trƣờng hợp ngƣời giải quyết tố cáo tiến hành xác minh thì 

trong quyết định thụ lý phải thành lập Đoàn xác minh tố cáo hoặc Tổ xác minh tố 

cáo (sau đây gọi chung là Tổ xác minh) có từ hai ngƣời trở lên, trong đó giao cho 

một ngƣời làm Trƣởng đoàn xác minh hoặc Tổ trƣởng Tổ xác minh (sau đây gọi 

chung là Tổ trƣởng Tổ xác minh). Trong quá trình xác minh, Tổ xác minh phải làm 

việc với ngƣời bị tố cáo, ngƣời tố cáo;  thu thập các tài liệu liên quan đến nội dung 

tố cáo; báo cáo kết quả xác minh…(Theo quy định tại các điều từ Điều 12 - Điều 

20 của Thông tƣ 06/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình 

giải quyết tố cáo). 

+ Bước 3: Kết luận nội dung tố cáo: căn cứ báo cáo kết quả xác minh nội 

dung tố cáo, các thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan, đối chiếu với các quy 

định của pháp luật, Thanh tra huyện ban hành kết luận nội dung tố cáo.  

+ Bước 4: Xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo: Ngay sau khi có kết 

luận về nội dung tố cáo, chủ tịch UBND huyện phải căn cứ kết quả xác minh, kết 

luận nội dung tố cáo để xử lý theo quy định tại điều 24 Thông tƣ 06/2013/TT-

TTCP của Thanh tra Chính phủ ngày 30/9/2013. 

+ Bước 5: Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi  vi 

phạm bị tố cáo và thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo.  

Theo quy định tại Điều 25 Thông tƣ 06/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính 

phủ ngày 30/9/2013: 

1. Ngƣời giải quyết tố cáo có trách nhiệm công khai kết luận nội dung tố 

cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo theo quy định tại Điều 11 Nghị 

định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ. 
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2. Trong trƣờng hợp ngƣời tố cáo có yêu cầu thì ngƣời giải quyết tố cáo 

thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho ngƣời tố cáo, trừ những thông tin thuộc bí 

mật Nhà nƣớc. Việc thông báo kết quả giải quyết tố cáo đƣợc thực hiện bằng một 

trong hai hình thức sau: 

a) Gửi kết luận nội dung tố cáo, quyết định, văn bản xử lý tố cáo. 

b) Gửi văn bản thông báo kết quả giải quyết tố cáo theo Mẫu số 19-TC ban 

hành kèm theo Thông tƣ này, trong đó phải nêu đƣợc kết quả xác minh, kết luận 

nội dung tố cáo, nội dung quyết định, văn bản xử lý tố cáo.  

b) Cách thức thực hiện 

+ Tố cáo trực tiếp   

+ Gửi đơn tố cáo qua dịch vụ bƣu chính 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

+ Thành phần hồ sơ giải quyết tố cáo gồm:   

* Nhóm 1 gồm các văn bản, tài liệu sau: Đơn tố cáo hoặc Biên bản ghi nội 

dung tố cáo trực tiếp; Quyết định thụ lý, Quyết định thành lập Tổ xác minh; Kế 

hoạch xác minh tố cáo; Báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh nội dung tố cáo;  Kết 

luận nội dung tố cáo; các văn bản thông báo, xử lý, kiến nghị xử lý tố cáo. 

* Nhóm 2 gồm các văn bản, tài liệu sau: Các biên bản làm việc; văn bản, tài 

liệu, chứng cứ thu thập đƣợc; văn bản giải trình của ngƣời bị tố cáo; các tài liệu 

khác có liên quan đến nội dung tố cáo.  

d) Số lƣợng hồ sơ:  01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: Theo quy định tại Điều 21 Luật tố cáo:  

Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; 

đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải 

quyết tố cáo. Trƣờng hợp cần thiết, ngƣời có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể 

gia hạn giải quyết một lần nhƣng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì 

không quá 60 ngày. 

e) Đối tƣợng thực hiện TTHC: Cá nhân 

g) Cơ quan thực hiện TTHC: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra huyện; phòng, ban chuyên môn 

thuộc UBND huyện 

h) Kết quả thực hiện TTHC: Kết luận  nội dung tố cáo và quyết định xử lý 

ngƣời có hành vi vi phạm bị tố cáo. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Các mẫu văn bản ban hành trong quá trình 

giải quyết tố cáo đƣợc quy định tại Thông tƣ 06/2013/TT-TTCP của Thanh tra 

Chính phủ ngày 30/9/2013. 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 

20 Luật Tố cáo: Ngƣời có thẩm quyền không thụ lý giải quyết tố cáo trong các 

trƣờng hợp sau đây: 

- Tố cáo về vụ việc đã đƣợc ngƣời đó giải quyết mà ngƣời tố cáo không 

cung cấp thông tin, tình tiết mới; 

- Tố cáo về vụ việc mà nội dung và những thông tin ngƣời tố cáo cung cấp 

không có cơ sở để xác định ngƣời vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật; 

- Tố cáo về vụ việc mà ngƣời có thẩm quyền giải quyết tố cáo không đủ điều 

kiện để kiểm tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật, ngƣời vi phạm. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:  

- Luật Tố cáo 2011;  

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 của Chính phủ hƣớng dẫn 

thi hành một số điều của Luật tố cáo;  

- Thông tƣ 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy 

định quy trình giải quyết tố cáo. 
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4. Thủ tục tiếp công dân  

a) Trình tự thực hiện 

+ Bước 1: Đón tiếp, xác định nhân thân của công dân 

Ngƣời tiếp công dân đón tiếp, yêu cầu công dân nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc 

xuất trình giấy tờ tuỳ thân; trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì yêu cầu xuất trình giấy 

ủy quyền.  

+ Bước 2: Nghe, ghi ch p nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, 

tiếp nhận thông tin, tài liệu 

Khi ngƣời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có đơn trình bày nội dung 

rõ ràng, đầy đủ thì ngƣời tiếp công dân cần xác định nội dung vụ việc, yêu cầu của 

công dân để xử lý cho phù hợp. 

Nếu nội dung đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh không rõ ràng, chƣa 

đầy đủ thì ngƣời tiếp công dân đề nghị công dân viết lại đơn hoặc viết bổ sung vào 

đơn những nội dung chƣa rõ, còn thiếu. 

Trƣờng hợp không có đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì ngƣời 

tiếp công dân hƣớng dẫn công dân viết đơn theo quy định của pháp luật. 

Nếu công dân trình bày trực tiếp thì ngƣời tiếp công dân ghi chép đầy đủ, 

trung thực, chính xác nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do công dân 

trình bày; nội dung nào chƣa rõ thì đề nghị công dân trình bày thêm, sau đó đọc lại 

cho công dân nghe và đề nghị công dân ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn 

bản. 

Trƣờng hợp nhiều ngƣời đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về cùng 

một nội dung thì ngƣời tiếp công dân hƣớng dẫn họ cử ngƣời đại diện để trình bày 

nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ngƣời tiếp công dân ghi lại nội 

dung bằng văn bản. 

Trƣờng hợp đơn có nhiều nội dung khác nhau thì ngƣời tiếp công dân hƣớng 

dẫn công dân tách riêng từng nội dung để gửi đến đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị có 

thẩm quyền giải quyết. 

Ngƣời tiếp công dân tiếp nhận các thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan 

đến việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do công dân cung cấp (nếu có) và 

phải viết, giao giấy  biên nhận các tài liệu đã tiếp nhận cho công dân. 

+ Bước 3: Phân loại, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh  tại nơi 

tiếp công dân 

* Việc phân loại, xử lý khiếu nại, tố cáo đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, ngƣời 

có thẩm quyền thụ lý, giải quyết trong quá trình tiếp công dân đƣợc thực hiện nhƣ 

sau: 

- Trƣờng hợp khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị mình và đủ điều kiện thụ lý thì ngƣời tiếp công dân tiếp nhận thông 

tin, tài liệu, chứng cứ kèm theo, đồng thời báo cáo với Thủ trƣởng cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thụ lý. 
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- Trƣờng hợp khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị mình thì hƣớng dẫn ngƣời khiếu nại, tố cáo đến cơ quan, tổ 

chức, đơn vị có thẩm quyền để khiếu nại, tố cáo. 

- Nếu khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp dƣới mà chƣa 

đƣợc giải quyết thì xử lý nhƣ sau: 

Trƣờng hợp khiếu nại thuộc thẩm quyền của cấp dƣới nhƣng quá thời gian 

quy định mà chƣa đƣợc giải quyết thì ngƣời tiếp công dân phải báo cáo với thủ 

trƣởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, quyết định. 

Trƣờng hợp khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhƣng chƣa đƣợc giải quyết 

thì ngƣời tiếp công dân báo cáo thủ trƣởng cơ quan, tổ chức, đơn vị để xem xét, 

giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại . 

Trƣờng hợp tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

cấp dƣới trực tiếp nhƣng quá thời gian quy định mà chƣa đƣợc giải quyết thì ngƣời 

tiếp công dân báo cáo thủ trƣởng cơ quan, tổ chức, đơn vị để ra văn bản yêu cầu 

cấp dƣới giải quyết. 

- Trƣờng hợp khiếu nại, tố cáo đã đƣợc giải quyết đúng chính sách, pháp 

luật thì ngƣời tiếp công dân giải thích, hƣớng dẫn để ngƣời đến khiếu nại, tố cáo 

chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý hành vi 

vi phạm bị tố cáo và yêu cầu công dân chấm dứt việc khiếu nại, tố cáo. 

- Trƣờng hợp nhận đƣợc đơn khiếu nại, tố cáo không do ngƣời khiếu nại, 

ngƣời tố cáo trực tiếp chuyển đến thì thực hiện việc phân loại và xử lý theo quy 

định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

* Việc phân loại, xử lý kiến nghị, phản ánh đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

ngƣời có thẩm quyền thụ lý, giải quyết trong quá trình tiếp công dân đƣợc thực 

hiện nhƣ sau: 

- Trƣờng hợp kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị mình thì ngƣời tiếp công dân báo cáo ngƣời có thẩm quyền để 

nghiên cứu, xem xét, giải quyết hoặc phân công bộ phận nghiên cứu, xem xét, giải 

quyết. 

- Trƣờng hợp kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị mình thì ngƣời tiếp công dân chuyển đơn hoặc chuyển bản 

ghi lại nội dung trình bày của ngƣời kiến nghị, phản ánh đến cơ quan, tổ chức, đơn 

vị có thẩm quyền để nghiên cứu, tiếp thu, xem xét, giải quyết. 

b) Cách thức thực hiện: Công dân đến trụ sở, địa điểm tiếp công dân 

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, đơn phản ánh hoặc văn bản ghi 

lại nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (có chữ ký hoặc điểm chỉ của 

công dân); 

- Các tài liệu, giấy tờ do ngƣời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung 

cấp. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 
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đ) Thời hạn giải quyết (tối đa): Cho đến khi kết thúc việc tiếp công dân 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện, Chánh 

Thanh tra huyện, Trƣởng phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban tiếp công dân cấp huyện, Thanh tra 

huyện; các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện. 

g) Đối tƣợng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy biên nhận tài liệu, chứng cứ; 

công văn hƣớng dẫn; công văn chuyển đơn. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Theo Điều 9, Luật tiếp công dân, 

ngƣời tiếp công dân đƣợc từ chối tiếp ngƣời đến nơi tiếp công dân trong các trƣờng 

hợp sau đây: 

- Ngƣời trong tình trạng say do dùng chất kích thích, ngƣời mắc bệnh tâm 

thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển 

hành vi của mình; 

- Ngƣời có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, ngƣời tiếp 

công dân, ngƣời thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp 

công dân; 

- Ngƣời khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp 

luật, đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn 

bản và đã đƣợc tiếp, giải thích, hƣớng dẫn nhƣng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo 

dài; 

- Những trƣờng hợp khác theo quy định của pháp luật. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: Luật Tiếp công dân năm 2013; Luật Khiếu 

nại, Luật Tố cáo năm 2011; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; Nghị định số 

76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Tố cáo; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tƣ số 

06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình 

tiếp công dân. 
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5. Thủ tục xử lý đơn  

a) Trình tự thực hiện 

+ Bước 1: Nhận đơn 

Tiếp nhận đơn, vào sổ công văn đến (hoặc nhập vào máy tính). 

+ Bước 2: Phân loại và xử lý đơn  

* Đối với đơn khiếu nại: 

Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết 

Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết và không thuộc một trong các 

trƣờng hợp không đƣợc thụ lý giải quyết theo quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu 

nại  thì ngƣời xử lý đơn đề xuất thủ trƣởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thụ lý để giải 

quyết theo quy định của pháp luật.  

Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết nhƣng không đủ điều kiện thụ lý 

giải quyết thì căn cứ vào từng trƣờng hợp cụ thể để trả lời hoặc hƣớng dẫn cho 

ngƣời khiếu nại biết rõ lý do không đƣợc thụ lý giải quyết hoặc bổ sung những thủ 

tục cần thiết để thực hiện việc khiếu nại.  

Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của cấp dƣới nhƣng quá thời hạn giải quyết 

theo quy định của Luật Khiếu nại  mà chƣa đƣợc giải quyết thì ngƣời xử lý đơn 

báo cáo thủ trƣởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, quyết định. 

Đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết: 

Đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trƣởng cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thì ngƣời xử lý đơn hƣớng dẫn ngƣời khiếu nại gửi đơn đến cơ 

quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết. Việc hƣớng dẫn chỉ thực hiện một 

lần. 

Đơn khiếu nại do đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận, các cơ quan báo chí 

hoặc các cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật chuyển đến nhƣng 

không thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết thì ngƣời xử lý đơn đề xuất thủ 

trƣởng cơ quan gửi trả lại đơn kèm theo các giấy tờ, tài liệu (nếu có) và nêu rõ lý 

do cho cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đơn đến.  

Đơn khiếu nại có họ tên, chữ ký của nhiều người: 

Đơn khiếu nại có họ tên, chữ ký của nhiều ngƣời nhƣng không thuộc thẩm 

quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị thì ngƣời xử lý đơn hƣớng dẫn cho 

một ngƣời khiếu nại có họ, tên, địa chỉ rõ ràng gửi đơn đến đúng cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, ngƣời có thẩm quyền giải quyết.  

Đơn khiếu nại có họ tên, chữ ký của nhiều ngƣời thuộc thẩm quyền giải 

quyết thì ngƣời xử lý đơn đề xuất thủ trƣởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thụ lý để giải 

quyết theo quy định của pháp luật.  

Đơn khiếu nại có kèm theo giấy tờ, tài liệu gốc: 

Trƣờng hợp đơn khiếu nại không đƣợc thụ lý để giải quyết nhƣng có gửi 

kèm theo giấy tờ, tài liệu gốc thì cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận đƣợc đơn phải trả 
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lại cho ngƣời khiếu nại giấy tờ, tài liệu đó; nếu khiếu nại đƣợc thụ lý để giải quyết 

thì việc trả lại giấy tờ, tài liệu gốc đƣợc thực hiện ngay sau khi ban hành quyết 

định giải quyết khiếu nại. 

Đơn khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp 

luật nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật: 

Đơn khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp 

luật nhƣng trong quá trình nghiên cứu, xem xét nếu có căn cứ cho rằng việc giải 

quyết khiếu nại có dấu hiệu vi phạm pháp luật làm ảnh hƣởng đến quyền, lợi ích 

hợp pháp của ngƣời khiếu nại hoặc cá nhân, cơ quan, tổ chức khác có liên quan, đe 

dọa xâm phạm đến lợi ích của nhà nƣớc hoặc có tình tiết mới làm thay đổi nội 

dung vụ việc khiếu nại theo quy định tại Điều 20 Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 

03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại  thì 

ngƣời xử lý đơn phải báo cáo để thủ trƣởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, giải 

quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan, tổ chức, đơn vị ngƣời có thẩm quyền 

xem xét, quyết định. 

Đơn khiếu nại đối với quyết định hành chính có khả năng gây hậu quả khó 

khắc phục 

Trong trƣờng hợp có căn cứ cho rằng việc thi hành quyết định hành chính sẽ 

gây ra hậu quả khó khắc phục thì ngƣời xử lý đơn phải kịp thời báo cáo để thủ 

trƣởng cơ quan xem xét, quyết định tạm đình chỉ hoặc kiến nghị cơ quan thẩm 

quyền, ngƣời có thẩm quyền tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính. 

* Đối với đơn tố cáo: 

 Đơn tố cáo thuộc thẩm quyền: 

Nếu nội dung đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trƣởng cơ 

quan, tổ chức, đơn vị mà không thuộc một trong các trƣờng hợp quy định tại khoản 

2 Điều 20 Luật tố cáo thì ngƣời xử lý đơn báo cáo thủ trƣởng cơ quan, tổ chức, đơn 

vị để thụ lý giải quyết theo quy định.  

 Đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền 

Đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết thì ngƣời xử lý đơn đề xuất 

với thủ trƣởng cơ quan, tổ chức, đơn vị chuyển đơn và các chứng cứ, thông tin, tài 

liệu kèm theo (nếu có) đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền để đƣợc giải 

quyết theo quy định của pháp luật theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 20 của 

Luật tố cáo.  

Đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp dƣới trực tiếp nhƣng quá 

thời hạn theo quy định của Luật tố cáo mà chƣa đƣợc giải quyết thì ngƣời xử lý 

đơn báo cáo để thủ trƣởng cơ quan, tổ chức, đơn vị ra văn bản yêu cầu cấp dƣới 

giải quyết. 

Nếu tố cáo hành vi phạm tội thì chuyển cho cơ quan có thẩm quyền theo quy 

định của pháp luật tố tụng hình sự.           

 Đơn tố cáo đối với đảng viên 
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Đơn tố cáo đối với đảng viên vi phạm quy định, Điều lệ của Đảng đƣợc thực 

hiện theo quy định của Ban Chấp hành Trung ƣơng và hƣớng dẫn của Ủy ban 

Kiểm tra Trung ƣơng, Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc trung ƣơng. 

Đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại 

nghiêm trọng đến lợi ích nhà nước, cơ quan, tổ chức, quyền và lợi ích hợp pháp 

của công dân: 

Ngƣời xử lý đơn phải kịp thời báo cáo, tham mƣu, đề xuất để thủ trƣởng cơ 

quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định 

của pháp luật hoặc thông báo cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền áp dụng 

biện pháp kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật. 

 Đơn tố cáo xuất phát từ việc khiếu nại không đạt được mục đích 

Đối với đơn tố cáo xuất phát từ việc khiếu nại không đạt đƣợc mục đích, 

công dân chuyển sang tố cáo đối với ngƣời giải quyết khiếu nại nhƣng không cung 

cấp đƣợc thông tin, tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho việc tố cáo của mình thì 

cơ quan, ngƣời có thẩm quyền không thụ lý giải quyết nội dung tố cáo. 

Xử lý đối với trường hợp tố cáo như quy định tại khoản 2 Điều 20 của Luật 

tố cáo: 

Tố cáo thuộc các trƣờng hợp quy định tại khoản 2 Điều 20 của Luật tố cáo 

thì cơ quan nhận đƣợc đơn không chuyển đơn, không thụ lý để giải quyết đồng 

thời có văn bản giải thích và trả lại đơn cho ngƣời tố cáo. 

Đơn tố cáo không rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo nhưng có nội dung rõ 

ràng, kèm theo các thông tin, tài liệu, bằng chứng về hành vi tham nhũng, hành vi 

tội phạm 

Khi nhận đƣợc đơn tố cáo không rõ họ tên, địa chỉ ngƣời tố cáo nhƣng có 

nội dung rõ ràng, kèm theo các thông tin, tài liệu, bằng chứng chứng minh nội 

dung tố cáo hành vi tham nhũng, hành vi tội phạm thì ngƣời xử lý đơn báo cáo thủ 

trƣởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xử lý theo quy định của pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng, pháp luật tố tụng hình sự. 

* Xử lý các loại đơn khác: 

Đơn kiến nghị, phản ánh: 

Đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị giải quyết thì ngƣời xử lý đơn đề xuất thủ trƣởng cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thụ lý giải quyết. 

Đơn kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thì ngƣời xử lý đơn đề xuất thủ trƣởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xem 

xét, quyết định việc chuyển đơn và các tài liệu kèm theo (nếu có) đến cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, ngƣời có thẩm quyền để giải quyết.  

Đơn có nhiều nội dung khác nhau 

Đối với đơn có nhiều nội dung khác nhau thuộc thẩm quyền giải quyết của 

nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị thì ngƣời xử lý đơn hƣớng dẫn ngƣời gửi đơn tách 
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riêng từng nội dung để gửi đến đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải 

quyết. 

Đơn t uộ  t ẩm qu ền   ả  qu ết  ủ   ơ qu n t ến  àn  tố t n   t    àn  án: 

Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, tố 

tụng dân sự, tố tụng hành chính, thi hành án thì ngƣời xử lý đơn hƣớng dẫn gửi 

đơn hoặc chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp 

luật tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thi hành án. 

Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan dân cử: 

Ngƣời xử lý đơn hƣớng dẫn gửi đơn hoặc chuyển đơn đến cơ quan có thẩm 

quyền để đƣợc giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức chính trị, xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức tôn giáo: 

Ngƣời xử lý đơn trình thủ trƣởng cơ quan, tổ chức, đơn vị hƣớng dẫn ngƣời 

gửi đơn hoặc chuyển đơn đến tổ chức có thẩm quyền để đƣợc xem xét giải quyết 

theo quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế của tổ chức đó. 

Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị sự nghiệp công lập, doanh 

nghiệp nhà nước: 

Ngƣời xử lý đơn trình thủ trƣởng cơ quan, tổ chức, đơn vị hƣớng dẫn ngƣời 

gửi đơn hoặc chuyển đơn đến đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nƣớc 

đó để giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Đơn k  ếu nạ   tố  áo  k ến n  ị  p ản án  n ữn  v  v ệ     t n     t p ứ  tạp 

Đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo phức tạp, gay gắt với sự tham gia 

của nhiều ngƣời; những vụ việc có liên quan đến chính sách dân tộc, tôn giáo thì 

ngƣời xử lý đơn phải báo cáo với thủ trƣởng cơ quan, tổ chức, đơn vị để áp dụng 

các biện pháp theo thẩm quyền kịp thời xử lý hoặc đề nghị với các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị có liên quan áp dụng biện pháp xử lý.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

b) Cách thức thực hiện: Công dân gửi đơn đến cơ quan hoặc gửi đơn qua 

dịch vụ bƣu chính.  

c) Thành phần hồ sơ: 

 Đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, đơn phản ánh và các tài liệu, 

chứng cứ liên quan (nếu có). 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đƣợc đơn 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

e) Đối tƣợng thực hiện TTHC:  Cá nhân, Tổ chức 

g) Cơ quan thực hiện TTHC: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện, Chánh 

Thanh tra huyện, Trƣởng phòng trực thuộc UBND cấp huyện. 



 

270 

 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban tiếp công dân cấp huyện, Thanh tra 

huyện, các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện 

h) Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản trả lời, văn bản hƣớng dẫn, văn bản 

chuyển đơn hoặc văn bản thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:  

- Luật Khiếu nại năm 2011,  

- Luật Tố cáo năm 2011,  

- Luật Tiếp công dân năm 2013;  

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;  

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo;  

- Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Tiếp công dân;  

- Thông tƣ số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ 

quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. 
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XI. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH 

1. Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh  

a) Trình tự thực hiện  

- Bƣớc 1: Cá nhân hoặc ngƣời đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký 

hộ kinh doanh và kèm theo bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn 

hiệu lực hoặc thẻ căn cƣớc của cá nhân hoặc ngƣời đại diện hộ gia đình đến Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. 

- Bƣớc 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện 

trao giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh 

doanh trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Bƣớc 3: Hộ kinh doanh nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

hoặc đăng ký trả kết quả qua dịch vụ bƣu chính (nếu có nhu cầu). 

b) Cách thức thực hiện: Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc ngƣời đại diện 

hộ gia đình nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua dịch vụ bƣu chính) đến Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. 

c) Thành phần hồ sơ: bao gồm: 

(1) Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh. Nội dung bao gồm 

những nội dung sau:  

- Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thƣ 

điện tử (nếu có); 

- Ngành, nghề kinh doanh; 

- Số vốn kinh doanh; 

- Số lao động; 

- Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cƣ trú, số và ngày cấp Thẻ căn cƣớc công dân 

hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập 

hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối 

với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trƣờng 

hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập. 

- Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (nếu có) 

(2) Bản sao hợp lệ Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 

Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc ngƣời đại diện 

hộ gia đình  

(3) Bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh 

doanh đối với trƣờng hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, đại diện hộ gia đình 
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h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh/Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ. 

i) Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): 100.000 đồng/lần 

(Thông tƣ số 176/2012/TT-BTC) (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ). 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-1, Thông tƣ số 

20/2015/TT-BKHĐT); 

Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (Phụ lục III-2, 

Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT). 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Thực hiện theo quy định tại khoản 

2 Điều 71 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, bao gồm: 

- Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh 

doanh; 

- Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị 

định số 78/2015/NĐ-CP, cụ thể:  

+ Hộ kinh doanh có tên gọi riêng. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố: 

Loại hình “Hộ kinh doanh”; Tên riêng của hộ kinh doanh (Tên riêng đƣợc viết 

bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo 

chữ số, ký hiệu). 

+ Không đƣợc sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn 

hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh 

doanh. 

+ Hộ kinh doanh không đƣợc sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” 

để đặt tên hộ kinh doanh. 

+ Tên riêng hộ kinh doanh không đƣợc trùng với tên riêng của hộ kinh 

doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện. 

- Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;  

- Thông tƣ số 176/2012/TT-BTC ngày 23/12/2012 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, 

đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp. 
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Phụ lục III-1 

CỘNG HÕA 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: Phòng Tài chính - Kế hoạch ............... 

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  ................................................ Giới tính: ….  

Sinh ngày:  ................ / ...... / ....... Dân tộc:  ....................... Quốc tịch:  .....................  

Chứng minh nhân dân/Căn cƣớc công dân số:  ......................................................  

Ngày cấp:  ................. / ...... / ....... Nơi cấp:  ..............................................................  

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD):  ........................  

Số giấy chứng thực cá nhân:  ..................................................................................  

Ngày cấp:  ................. / ...... / ........ Ngày hết hạn: ........ / ....... / ........  Nơi cấp:  .........  

Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: 

Số nhà, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn:  ...........................................................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ...............................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...........................................................  

Tỉnh/Thành phố:  .....................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn:  ...........................................................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ...............................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...........................................................  

Tỉnh/Thành phố:  .....................................................................................................  

Điện thoại:  ............................................................... Fax:  ......................................  

Email:  ...................................................................... Website:  ...............................  
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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, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn:  ..............................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ...............................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...........................................................  

Tỉnh/Thành phố:  .....................................................................................................  

Điện thoại:  ............................................................... Fax:  ......................................  

Email:  ...................................................................... Website:  ...............................  

3. Ngành, nghề kinh doanh
1
:  ...............................................................................  

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 

5. Số lƣợng lao động: ................................................................................ 

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 tƣ 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 

đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc 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)
2
 

                                                           
1
  

- Hộ kinh doanh có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tƣ kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tƣ; 

- Đối với ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện, hộ kinh doanh chỉ đƣợc kinh doanh khi có đủ điều kiện theo 

quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật 

Đầu tƣ. 
2
 Đại diện hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục III-2 

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN GÓP VỐN THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH 

STT Họ tên Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Chỗ ở 

hiện tại 

Nơi đăng ký 

hộ khẩu 

thƣờng trú 

Số, ngày, cơ 

quan cấp 

Chứng minh 

nhân dân/Căn 

cƣớc công 

dân hoặc Hộ 

chiếu 

Vốn góp Thời 

điểm 

góp 

vốn 

Chữ 

ký 

Giá trị phần 

vốn góp
1
 

(bằng số; 

VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Loại tài sản, 

số lƣợng, giá 

trị tài sản góp 

vốn
2
 

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)

3
 

                                                           
1
 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng cá nhân. 

2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: 

- Đồng Việt Nam 

- Ngoại tệ tự do chuyển đổi 

- Vàng 

- Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật 

- Tài sản khác 
3
 Đại diện hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này. 
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2. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Khi thay đổi nội dung kinh doanh đã đăng ký, chủ hộ kinh doanh 

hoặc ngƣời đại diện hộ kinh doanh gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh tới Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi đã đăng ký kinh 

doanh. 

- Bƣớc 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện 

trao giấy biên nhận và chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ hoặc tên hộ kinh doanh yêu cầu đăng ký 

không đúng theo quy định, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thông báo rõ nội 

dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày 

làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. 

Khi đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trƣờng 

hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ. 

Trƣờng hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ từ quận, huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ƣơng khác đến huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh An Giang: 

+ Hộ kinh doanh gửi Thông báo về việc chuyển địa chỉ đến Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả cấp huyện của tỉnh An Giang nơi dự định đặt địa chỉ mới. 

Kèm theo Thông báo phải có bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc 

đăng ký thay đổi địa chỉ đối với trƣờng hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân 

thành lập và bản sao hợp lệ Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân dân 

hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc ngƣời đại 

diện hộ gia đình. 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt địa 

chỉ mới phải thông báo đến Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện của tỉnh/Thành 

phố trực thuộc trung ƣơng nơi trƣớc đây hộ kinh doanh đã đăng ký. 

- Bƣớc 3: Hộ kinh doanh nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả hoặc đăng ký trả kết quả qua dịch vụ bƣu chính (nếu có nhu cầu). 

b) Cách thức thực hiện: Chủ hộ kinh doanh hoặc ngƣời đại diện hộ kinh 

doanh nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua dịch vụ bƣu chính) đến Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.  

c)  Thành phần hồ sơ: bao gồm: 

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trƣờng hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ từ quận, huyện, 
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thị xã, thành phố thuộc tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ƣơng khác đến huyện, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh An Giang thì thời hạn là 05 (năm) ngày làm việc, kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ kinh doanh 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh/Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ. 

i) Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): 100.000 đồng/lần 

(Thông tƣ số 176/2012/TT-BTC) (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ). 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-3, 

Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT); 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;  

- Thông tƣ số 176/2012/TT-BTC ngày 23/12/2012 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, 

đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp. 
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Phụ lục III-3 

 TÊN HỘ KINH DOANH 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA 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: Phòng Tài chính - Kế hoạch ................ 
1
 

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 nhƣ sau: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trƣớc 

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)

2
 

 

 

                                                           
1
  

- Trƣờng hợp hộ kinh doanh thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 75 

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì ghi tên Phòng Tài chính - Kế hoạch nơi hộ kinh doanh đã đăng ký. 

- Trƣờng hợp hộ kinh doanh thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Khoản 2 Điều 75 

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì ghi tên Phòng Tài chính - Kế hoạch nơi hộ kinh doanh dự định đặt địa chỉ mới. 
2
 Đại diện hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này. 



 

279 

 

3. Thủ tục tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh  

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Trƣờng hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh 

doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi hộ kinh 

doanh đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất 15 (mƣời năm) ngày trƣớc khi tạm ngừng 

kinh doanh. 

- Bƣớc 2: Khi nhận đầy đƣợc hồ sơ hợp lệ, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả cấp huyện trao giấy biên nhận và chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch.  

- Bƣớc 3: Phòng Tài chính - Kế hoạch đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho 

hộ kinh doanh và lƣu vào hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh để theo dõi. Chuyển Giấy 

xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả cấp huyện để cung cấp cho hộ kinh doanh. 

b) Cách thức thực hiện: Hộ kinh doanh trực tiếp nộp hồ sơ tại Cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh. 

c) Thành phần hồ sơ: 

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ kinh doanh. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận về việc hộ kinh 

doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh 

i) Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh  (Phụ lục III-4, 

Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT); 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: ít nhất 15 (mƣời lăm) ngày trƣớc 

khi tạm ngừng kinh doanh. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;  
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Phụ lục III-4 

TÊN HỘ KINH DOANH 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO 

Về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh 

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch .............. 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………… 

Số Giấy chứng nhận hộ kinh doanh:………………………………………. 

Do:  ........................................................................... cấp ngày:  ......... / ........ /…….. 

Địa điểm kinh doanh:……………………………………………………… 

Điện thoại:………………………….Fax:………………………………… 

Email:……………………………….Website:…………………………… 

Thông báo tạm ngừng kinh doanh nhƣ 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 

trƣớc pháp luật về nội dung của Thông báo này. 

 ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH 
(Ký, ghi họ tên)

1
 

 

 

                                                           
1
 Đại diện hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này. 
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4. Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 

a) Trình tự thực hiện:  

Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về 

việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi đã đăng ký, 

đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính 

chƣa thực hiện. 

b) Cách thức thực hiện: Hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả cấp huyện nơi đã đăng ký  

c) Thành phần hồ sơ: bao gồm: 

(1) Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh; 

(2) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết:  

e) Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ kinh doanh. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thuộc UBND cấp huyện ghi nhận việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. 

i) Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí):  

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (Phụ lục III-5, Thông 

tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT). 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Khi chấm dứt hoạt động, hộ kinh 

doanh gửi Thông báo chấm dứt hoạt động cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả 

nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chƣa thực hiện. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp (Nghị định số 78/2015/NĐ-CP); 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT);  

- Thông tƣ số 176/2012/TT-BTC ngày 23/12/2012 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, 

đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp (Thông tƣ số 

176/2012/TT-BTC). 
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Phụ lục III-5 

TÊN HỘ KINH DOANH 

 
Số: ………………… 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……., ngày …… tháng …… năm …… 

THÔNG BÁO 

Về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch ................... 

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 trƣớc 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)
1
 

 

                                                           
1
 Đại diện hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này. 
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5. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

a) Trình tự thực hiện:  

Trƣờng hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát 
hoặc bị tiêu hủy dƣới hình thức khác, hộ kinh doanh gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy 
chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện 
nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh. Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả cấp huyện chuyển hồ sơ cho Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp 
huyện. 

Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện tiếp nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy 
chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 
hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc. 

Trƣờng hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đƣợc cấp không đúng 
hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện gửi 
thông báo yêu cầu hộ kinh doanh hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định 
trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo để đƣợc xem xét cấp lại Giấy 
chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thực 
hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ của hộ kinh doanh. 

Kết quả giải quyết đƣợc Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện chuyển về 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện để cung cấp cho hộ kinh doanh. 

b) Cách thức thực hiện: Hộ kinh doanh gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy 
chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 
huyện cấp huyện nơi đã đăng ký  

c) Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 
doanh; 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc. 

e) Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ kinh doanh. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hộ 
kinh doanh đƣợc cấp lại cho hộ kinh doanh. 

i) Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-6, 
Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT). 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Đƣợc quy định tại Điều 79 Nghị 
định số 78/2015/NĐ-CP. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 
doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.  
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Phụ lục III-6 

TÊN HỘ KINH DOANH  

 

Số: ………………. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

……, ngày…… tháng…… năm …… 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch ................... 

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:  ...............................  

Đề nghị đƣợc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. 

Lý do đề nghị cấp lại:  .............................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Hộ kinh doanh cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp 

pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 

 
Các giấy tờ gửi kèm: 

- …………………. 

-………………….. 

-………………….. 

 

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH 

(Ký, ghi họ tên)
1
 

                                                           
1
 Đại diện hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này. 
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XII.  LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ 

1. Thủ tục đăng ký hợp tác xã 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Ngƣời đại diện hợp pháp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền của hợp tác 

xã dự định thành lập nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp hoặc qua dịch vụ bƣu chính đến 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính. 

Hợp tác xã có thể gửi hồ sơ đăng ký qua địa chỉ thƣ điện tử của Phòng Tài 

chính - Kế hoạch cấp huyện nhƣng phải nộp hồ sơ bằng văn bản tại Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả cấp huyện khi đến nhận giấy chứng nhận đăng ký để đối chiếu 

và lƣu hồ sơ. 

- Bƣớc 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện: 

+ Yêu cầu ngƣời đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân 

dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực
1
. 

+ Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp 

dịch vụ giữa ngƣời thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, 

nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết 

quả theo quy định của pháp luật. 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện phải 

trao giấy biên nhận cho hợp tác xã và chuyển hồ sơ cho Phòng Tài chính – Kế 

hoạch cấp huyện. 

- Bƣớc 3: Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện thẩm tra hồ sơ, nếu đủ điều 

kiện thì cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, nếu từ chối thì có văn bản nêu rõ lý 

do. Sau đó, chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện. 

- Bƣớc 4: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.  

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bƣu chính hoặc qua địa 

chỉ thƣ điện tử. 

c) Thành phần hồ sơ:  

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã ; 

- Điều lệ; 

- Phƣơng án sản xuất kinh doanh;  

- Danh sách hợp tác xã thành viên; 

- Danh sách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát; 

- Nghị quyết Hội nghị thành lập. 
                                                           
1
 Những quy định phải “nộp bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực; hoặc bản 

sao giấy chứng nhận đăng ký….” thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 

18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. 
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d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hợp 

tác xã hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do. 

i) Lệ phí: Không quá 150.000 đồng/01 lần cấp. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-

1 Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT 

- Phƣơng án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tƣ 

số 03/2014/TT-BKHĐT 

- Danh sách hợp tác xã thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 Thông 

tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT; 

- Danh sách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát theo mẫu quy 

định tại Phụ lục I-4 Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT; 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):  

- Ngành, nghề sản xuất kinh doanh mà pháp luật không cấm; 

- Trƣờng hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện thì phải 

thực hiện theo quy định pháp luật chuyên ngành. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;  

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã;  

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Thƣơng mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và kinh doanh có điều 

kiện. 

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng ký 

hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã. 

- Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ƣơng. 
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Phụ lục I-1 

CỘNG HÕA 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 thƣờng trú: 

Số nhà, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn:......................................................................................... 

Xã/Phƣờng/Thị trấn:............................................................................................................ 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:............................................................................. 

Tỉnh/Thành phố:.................................................................................................................. 

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn:......................................................................................... 

Xã/Phƣờng/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 đƣợc 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 nƣớc ngoài (nếu có):.............................................................. 

Tên hợp tác xã viết tắt (nếu có):........................................................................................... 

3. Địa chỉ trụ sở chính: 
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Số nhà, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn:......................................................................................... 

Xã/Phƣờng/Thị trấn:............................................................................................................ 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:............................................................................. 

Tỉnh/Thành phố:.................................................................................................................. 

Điện thoại:…………………………………….. Fax: .................................................................. 

Email: …………………………………………Website:.............................................................. 

4. Tên, địa chỉ, ngƣời đại diện chi nhánh (nếu có):........................................................... 

5. Tên, địa chỉ, ngƣời đại diện văn phòng đại diện (nếu có):............................................ 

6. Tên, địa chỉ, ngƣời 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 lƣợng thành viên: ...................................................................................... ............. 

10. Thông tin về các hợp tác xã bị chia, bị tách, bị hợp nhất, đƣợc 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 trƣớc 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) 
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Phụ lục I-2 

PHƢƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ 

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƢỜNG VÀ KHẢ NĂNG THAM GIA CỦA HỢP TÁC XÃ 

I. Tổng quan về tình hình thị trƣờng 

II. Đánh giá khả năng tham gia thị trƣờng 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 lƣợng 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. PHƢƠNG 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 lƣợc 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 trƣờng 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 trƣờng hợp hợp tác xã tạo việc làm) 

V. Kế hoạch Marketing 

VI. Phƣơng án đầu tƣ cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác phục vụ sản xuất, kinh doanh 

PHẦN IV. PHƢƠNG ÁN TÀI CHÍNH 

I. Phƣơng án huy động và sử dụng vốn 

II. Phƣơng án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong 03 năm đầu 

III. Phƣơng 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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Phụ lục I-3 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ 

 

I. THÀNH VIÊN LÀ CÁ NHÂN 

 

STT Họ 

và 

tên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân tộc Chỗ ở 

hiện tại 

Nơi đăng 

ký hộ khẩu 

thƣờng trú 

Số, ngày, 

cơ quan cấp 

chứng minh 

nhân dân 

hoặc hộ 

chiếu 

Vốn góp Thời 

điểm 

góp 

vốn 

Chữ ký 

của 

thành 

viên 

Ghi 

chú 
Giá trị phần 

vốn 

góp
1
 (bằng 

số; VNĐ) 

Tỷ 

lệ(%) 

                            

II. THÀNH VIÊN LÀ PHÁP NHÂN 

STT Tên pháp 

nhân 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính 

Số Giấy chứng nhận 

đăng ký (hoặc các 

giấy chứng nhận 

tƣơng đƣơng) 

Vốn góp Thời 

điểm góp 

vốn 

Chữ ký của ngƣời 

đại diện theo pháp 

luật của pháp nhân 

Ghi chú 

Giá trị phần vốn 

góp
2
(bằng số; 

VND) 

Tỷ lệ 

(%) 

                  

  

  ……, 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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Phụ lục I-4 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC), BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT 

VIÊN HỢP TÁC XÃ 

 

STT Họ và 

tên 

Ngày,tháng,  

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Chỗ ở 

hiện tại 

Nơi 

đăng 

ký hộ 

khẩu 

thƣờng 

trú 

Số, 

ngày, cơ

quan 

cấp 

chứng 

minh 

nhân 

dân 

hoặc hộ 

chiếu 

đối với 

cá nhân 

Vốn góp Thời 

điểm gópvốn 

Chức 

danh 

Ghi 

chú 
Giá trị 

phần 

vốn góp
1 

(bằng số; 

VNĐ) 

Tỷ 

lệ  

(%) 

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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2. Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của hợp tác xã 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Khi thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, 

hợp tác xã gửi tới Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi đặt chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 01 bộ hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.  

- Bƣớc 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện: 

+ Yêu cầu ngƣời đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân 

dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. 

+ Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp 

dịch vụ giữa ngƣời thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, 

nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết 

quả theo quy định của pháp luật. 

Nếu hồ sơ hợp lệ thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện phải trao 

giấy biên nhận cho hợp tác xã. 

- Bƣớc 3: Nếu ngành, nghề, nội dung hoạt động của chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh phù hợp với ngành, nghề hoạt động của hợp tác xã 

và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan thì trong thời hạn 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp giấy 

chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp 

tác xã, đồng thời cập nhật vào hồ sơ đăng ký hợp tác xã. Hợp tác xã nhận kết quả tại 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện. 

Sau khi đƣợc cấp giấy chứng nhận đăng ký, chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của hợp tác xã đƣợc khắc dấu và có quyền sử dụng con dấu 

của mình. 

Trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký thì Phòng Tài chính - Kế 

hoạch cấp huyện thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết. Hợp tác 

xã nhận thông báo tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện. 

- Bƣớc 4: Trƣờng hợp hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh tại huyện hoặc tỉnh, thành phố khác với nơi hợp tác xã đặt trụ sở 

chính thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày đƣợc cấp giấy chứng nhận 

đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, hợp tác xã phải: 

+ Thông báo bằng văn bản tới cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp 

tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký hợp tác xã; 

+ Kèm theo thông báo là bản sao giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. 

- Bƣớc 5: Trƣờng hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh ở nƣớc ngoài thì hợp tác xã phải thực hiện theo quy định pháp luật của nƣớc 

đó. 
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Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày đƣợc cơ quan có thẩm quyền 

của nƣớc ngoài cấp giấy chứng nhận mở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh, hợp tác xã phải: 

+ Thông báo bằng văn bản tới cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp 

tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký hợp tác xã; 

+ Kèm theo thông báo là bản sao giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nƣớc 

c) Thành phần hồ sơ:  

- Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh;  

- 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 điểm kinh doanh của hợp tác xã; 

- Quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc cử ngƣời 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 ngƣời 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; 

d) Số lƣợng hồ sơ:01 bộ hồ sơ 

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.  

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của hợp tác xã. 

i) Lệ phí: Không quá 150.000 đồng/01 lần cấp. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Thông báo về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-5 Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT; 

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Ngành, nghề, nội dung hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh phải phù hợp với hoạt động của hợp tác xã;  

- Chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với 
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chi nhánh hợp tác xã kinh doanh các ngành nghề mà theo quy định của pháp luật 

phải có chứng chỉ hành nghề. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;  

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã;  

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Thƣơng mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và kinh doanh có điều 

kiện. 

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng ký 

hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã. 

- Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ƣơng. 
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Phụ lục I-5 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 

CỘNG HÕA 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 nƣớc 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, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn: ........................................................................................ 

Xã/Phƣờng/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. Ngƣời đại diện chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Họ tên ngƣời đại diện (ghi 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:..................................... 
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Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: 

Số nhà, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn:......................................................................................... 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ........................................................................................................... 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ............................................................................ 

Tỉnh/Thành phố: ................................................................................................................. 

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn: ........................................................................................ 

Xã/Phƣờng/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 đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc 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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3. Thủ tục đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản 

xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, ngƣời đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, 

ngƣời đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Khi thay đổi một hoặc một số nội dung về tên, địa chỉ trụ sở chính, 

ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, ngƣời đại diện theo pháp luật; tên, 

địa chỉ, ngƣời đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, hợp tác xã gửi hồ sơ đăng ký 

thay đổi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện. 

Trƣờng hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang huyện hoặc 

tỉnh, thành phố khác với nơi hợp tác xã đã đăng ký thì hợp tác xã đăng ký thay đổi 

tại Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện nơi dự định đặt trụ sở mới. Hợp tác xã 

thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy 

định của pháp luật về thuế. 

Trƣờng hợp thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã do ngƣời 

đại diện theo pháp luật bị chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì trƣởng ban 

kiểm soát của hợp tác xã ký, ghi họ tên trong giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký của hợp tác xã. 

- Bƣớc 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện: 

+ Yêu cầu ngƣời đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân 

dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. 

+ Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp 

dịch vụ giữa ngƣời thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, 

nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết 

quả theo quy định của pháp luật. 

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện giao giấy biên nhận khi nhận 

hồ sơ đăng ký thay đổi đảm bảo tính hợp lệ và phải thực hiện việc đăng ký thay đổi 

nội dung đăng ký của hợp tác xã, cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho hợp tác xã. 

Trong trƣờng hợp hợp tác xã thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang huyện hoặc 

tỉnh, thành phố khác với nơi đã đăng ký thì Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện 

nơi hợp tác xã đặt trụ sở mới phải gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã 

đã cấp mới đến cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã đăng ký trụ sở cũ. 

Trong trƣờng hợp cùng một thời điểm, thay đổi nhiều nội dung, Phòng Tài 

chính - Kế hoạch cấp huyện thực hiện đăng ký một lần những thay đổi nội dung 

đăng ký hợp tác xã. 

+ Hợp tác xã phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký cũ khi đƣợc cấp 

giấy đăng ký mới.  

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nƣớc 

c) Thành phần hồ sơ:  

- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã; 

- Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của Hội 
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đồng quản trị về việc thay đổi tên,địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh 

doanh, vốn điều lệ, ngƣời đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, ngƣời đại diện chi 

nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ 

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 

i) Lệ phí: Không quá 30.000 đồng/lần. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã theo mẫu quy 

định tại Phụ lục I-7 Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;  

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã;  

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Thƣơng mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và kinh doanh có điều 

kiện. 

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng ký 

hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã. 

- Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ƣơng. 
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I-7.1 

Phụ lục I-7 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 

CỘNG HÕA 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 xã
1
 nhƣ 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  

- Ngƣời đại diện theo pháp luật  

- Tên chi nhánh  

- Địa chỉ chi nhánh  

- Ngƣời đại diện chi nhánh  

- Tên văn phòng đại diện  

- Địa chỉ văn phòng đại diện  

- Ngƣời đại diện văn phòng đại diện  

____________ 

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 tƣơng ứng từ trang I-7.2 đến trang I.7.12 theo yêu cầu của hợp tác xã.  

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 nƣớc 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, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn: ........................................................................................ 
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Xã/Phƣờng/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 đƣợc 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 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

Ngƣời 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 thƣờng trú: 

Số nhà, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn:......................................................................................... 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ........................................................................................................... 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ............................................................................ 

Tỉnh/Thành phố: ................................................................................................................. 

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn: ........................................................................................ 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ........................................................................................................... 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ............................................................................ 

Tỉnh/Thành phố: ................................................................................................................. 
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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 nƣớc 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, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn: ........................................................................................ 

Xã/Phƣờng/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 

đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.  

I-7.9 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƢỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH 

1. Đăng ký thay đổi ngƣời đại diện của chi nhánh sau:................................................... 

2. Ngƣời 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:........................................ 
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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 thƣờng trú: 

Số nhà, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn:......................................................................................... 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ........................................................................................................... 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ............................................................................ 

Tỉnh/Thành phố: ................................................................................................................. 

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn: ........................................................................................ 

Xã/Phƣờng/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 nƣớc 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, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn: ........................................................................................ 

Xã/Phƣờng/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 đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.  

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƢỜI ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

1. Đăng ký thay đổi ngƣời đại diện của văn phòng đại diện sau:.................................... 

2. Ngƣời đại diện của văn phòng đại diện sau khi thay đổi: 
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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 thƣờng trú: 

Số nhà, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn:......................................................................................... 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ........................................................................................................... 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ............................................................................ 

Tỉnh/Thành phố: ................................................................................................................. 

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn: ........................................................................................ 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ........................................................................................................... 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ............................................................................ 

Tỉnh/Thành phố: ................................................................................................................. 

Điện thoại:…………………………………………….. Fax: ........................................................ 

Email: …………………………………………………. Website: ................................................. 

Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc 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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4. Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã chia 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Hội đồng quản trị của hợp tác xã dự kiến chia xây dựng phƣơng án 

chia trình đại hội thành viên quyết định. 

- Bƣớc 2: Sau khi đại hội thành viên quyết định chia, Hội đồng quản trị 

thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế 

với hợp tác xã về quyết định chia hợp tác xã và giải quyết các vấn đề liên quan 

trƣớc khi tiến hành thủ tục thành lập hợp tác xã mới. 

- Bƣớc 3: Hợp tác xã đƣợc chia thực hiện phƣơng án chia đã đƣợc quyết 

định và tiến hành thủ tục thành lập theo quy định. Hợp tác xã mới nộp hồ sơ đăng 

ký tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính. 

- Bƣớc 4: Khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện: 

+ Yêu cầu ngƣời đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân 

dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. 

+ Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp 

dịch vụ giữa ngƣời thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, 

nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết 

quả theo quy định của pháp luật. 

Nếu hồ sơ hợp lệ thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện phải trao 

giấy biên nhận cho hợp tác xã. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua thƣ điện tử của Phòng Tài 

chính - Kế hoạch cấp huyện. 

c) Thành phần hồ sơ:  

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã; 

- Điều lệ; 

- Phƣơng án sản xuất kinh doanh; 

- Danh sách hợp tác xã thành viên;  

- Danh sách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát; 

- Nghị quyết của Đại hội thành viên về việc chia hợp tác xã. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ 

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 

i) Lệ phí: Không quá 150.000 đồng/01 lần. 
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k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-

1 Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT; 

- Phƣơng án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tƣ 

số 03/2014/TT-BKHĐT; 

- Danh sách hợp tác xã thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 Thông 

tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT; 

- Danh sách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát theo mẫu quy 

định tại Phụ lục I-4 Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):  

- Ngành, nghề sản xuất kinh doanh mà pháp luật không cấm; 

- Trƣờng hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện thì phải 

thực hiện theo quy định pháp luật chuyên ngành. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/ 2012;  

- Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều 

của Luật Hợp tác xã;  

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng ký 

hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã; 

- Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ƣơng. 
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Phụ lục I-1 

CỘNG HÕA 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 thƣờng trú: 

Số nhà, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn:......................................................................................... 

Xã/Phƣờng/Thị trấn:............................................................................................................ 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:............................................................................. 

Tỉnh/Thành phố:.................................................................................................................. 

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn:......................................................................................... 

Xã/Phƣờng/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 đƣợc 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 nƣớc ngoài (nếu có):.............................................................. 

Tên hợp tác xã viết tắt (nếu có):........................................................................................... 

3. Địa chỉ trụ sở chính: 
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Số nhà, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn:......................................................................................... 

Xã/Phƣờng/Thị trấn:............................................................................................................ 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:............................................................................. 

Tỉnh/Thành phố:.................................................................................................................. 

Điện thoại:…………………………………….. Fax: .................................................................. 

Email: …………………………………………Website:.............................................................. 

4. Tên, địa chỉ, ngƣời đại diện chi nhánh (nếu có):........................................................... 

5. Tên, địa chỉ, ngƣời đại diện văn phòng đại diện (nếu có):............................................ 

6. Tên, địa chỉ, ngƣời 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 lƣợng thành viên: ................................................................................................... 

10. Thông tin về các hợp tác xã bị chia, bị tách, bị hợp nhất, đƣợc 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 trƣớc 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) 

  

 

 

 

Phụ lục I-2 

PHƢƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ 

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƢỜNG VÀ KHẢ NĂNG THAM GIA CỦA HỢP TÁC XÃ 

I. Tổng quan về tình hình thị trƣờng 
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II. Đánh giá khả năng tham gia thị trƣờng 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 lƣợng 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. PHƢƠNG 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 lƣợc 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 trƣờng 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 trƣờng hợp hợp tác xã tạo việc làm) 

V. Kế hoạch Marketing 

VI. Phƣơng án đầu tƣ cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác phục vụ sản xuất, kinh doanh 

PHẦN IV. PHƢƠNG ÁN TÀI CHÍNH 

I. Phƣơng án huy động và sử dụng vốn 

II. Phƣơng án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong 03 năm đầu 

III. Phƣơng 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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Phụ lục I-3 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ 

 

I. THÀNH VIÊN LÀ CÁ NHÂN 

 

STT Họ 

và 

tên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân tộc Chỗ ở 

hiện tại 

Nơi đăng 

ký hộ khẩu 

thƣờng trú 

Số, ngày, 

cơ quan cấp 

chứng minh 

nhân dân 

hoặc hộ 

chiếu 

Vốn góp Thời 

điểm 

góp 

vốn 

Chữ ký 

của 

thành 

viên 

Ghi 

chú 
Giá trị phần 

vốn 

góp
1
 (bằng 

số; VNĐ) 

Tỷ 

lệ(%) 

                            

II. THÀNH VIÊN LÀ PHÁP NHÂN 

STT Tên pháp 

nhân 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính 

Số Giấy chứng nhận 

đăng ký (hoặc các 

giấy chứng nhận 

tƣơng đƣơng) 

Vốn góp Thời 

điểm góp 

vốn 

Chữ ký của ngƣời 

đại diện theo pháp 

luật của pháp nhân 

Ghi chú 

Giá trị phần vốn 

góp
2
(bằng số; 

VND) 

Tỷ lệ 

(%) 

                  

  

  ……, 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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Phụ lục I-4 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC), BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT 

VIÊN HỢP TÁC XÃ 

 

STT Họ và 

tên 

Ngày,tháng,  

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Chỗ ở 

hiện tại 

Nơi 

đăng 

ký hộ 

khẩu 

thƣờng 

trú 

Số, 

ngày, cơ

quan 

cấp 

chứng 

minh 

nhân 

dân 

hoặc hộ 

chiếu 

đối với 

cá nhân 

Vốn góp Thời 

điểm gópvốn 

Chức 

danh 

Ghi 

chú 
Giá trị 

phần 

vốn góp
1 

(bằng số; 

VNĐ) 

Tỷ 

lệ  

(%) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

311 

 

5. Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã tách 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Hội đồng quản trị của hợp tác xã dự kiến tách xây dựng phƣơng án 

tách trình đại hội thành viên quyết định. 

- Bƣớc 2: Sau khi đại hội thành viên quyết định tách, Hội đồng quản trị thông 

báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp 

tác xã về quyết định tách hợp tác xã và giải quyết các vấn đề liên quan trƣớc khi tiến 

hành thủ tục thành lập hợp tác xã mới. 

- Bƣớc 3: Hợp tác xã đƣợc tách thực hiện phƣơng án tách đã đƣợc quyết 

định và nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, nơi 

hợp tác xã đặt trụ sở chính. 

- Bƣớc 4: Khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện: 

+ Yêu cầu ngƣời đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân 

dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. 

+ Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp 

dịch vụ giữa ngƣời thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, 

nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết 

quả theo quy định của pháp luật. 

 Nếu hồ sơ hợp lệ thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện phải trao 

giấy biên nhận cho hợp tác xã. 

b) Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp hoặc qua thƣ điện tử 

c) Thành phần hồ sơ:  

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã; 

- Điều lệ; 

-  Phƣơng án sản xuất kinh doanh; 

- Danh sách hợp tác xã thành viên; 

- Danh sách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát; 

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc tách hợp tác xã. 

d) Số lƣợng hồ sơ:  

01 bộ hồ sơ 

đ) Thời hạn giải quyết:  

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.  

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức, 
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h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 

i) Lệ phí: Không quá 150.000 đồng/01 lần. 

Thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 2 và điểm b khoản 2  Điều 3 

Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn về 

phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ƣơng. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-

1 Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT; 

- Phƣơng án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tƣ 

số 03/2014/TT-BKHĐT; 

- Danh sách hợp tác xã thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 Thông 

tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT; 

- Danh sách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát theo mẫu quy 

định tại Phụ lục I-4 Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):  

- Ngành, nghề sản xuất kinh doanh mà pháp luật không cấm; 

- Trƣờng hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện thì phải 

thực hiện theo quy định pháp luật chuyên ngành. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;  

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã;  

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Thƣơng mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và kinh doanh có điều 

kiện. 

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng ký 

hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã. 

- Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ƣơng. 
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Phụ lục I-1 

CỘNG HÕA 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 thƣờng trú: 

Số nhà, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn:.........................................................................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:............................................................................................................ 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:............................................................................. 

Tỉnh/Thành phố:.................................................................................................................. 

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn:......................................................................................... 

Xã/Phƣờng/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 đƣợc 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 nƣớc ngoài (nếu có):.............................................................. 

Tên hợp tác xã viết tắt (nếu có):........................................................................................... 

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn:......................................................................................... 
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Xã/Phƣờng/Thị trấn:............................................................................................................ 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:............................................................................. 

Tỉnh/Thành phố:.................................................................................................................. 

Điện thoại:…………………………………….. Fax: .................................................................. 

Email: …………………………………………Website:.............................................................. 

4. Tên, địa chỉ, ngƣời đại diện chi nhánh (nếu có):........................................................... 

5. Tên, địa chỉ, ngƣời đại diện văn phòng đại diện (nếu có):............................................ 

6. Tên, địa chỉ, ngƣời 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 lƣợng thành viên: ...................................................................................................  

10. Thông tin về các hợp tác xã bị chia, bị tách, bị hợp nhất, đƣợc 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 trƣớc 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) 
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Phụ lục I-2 

PHƢƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ 

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƢỜNG VÀ KHẢ NĂNG THAM GIA CỦA HỢP TÁC XÃ 

I. Tổng quan về tình hình thị trƣờng 

II. Đánh giá khả năng tham gia thị trƣờng 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 lƣợng 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. PHƢƠNG 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 lƣợc 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 trƣờng 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 trƣờng hợp hợp tác xã tạo việc làm) 

V. Kế hoạch Marketing 

VI. Phƣơng án đầu tƣ cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác phục vụ sản xuất, kinh doanh 

PHẦN IV. PHƢƠNG ÁN TÀI CHÍNH 

I. Phƣơng án huy động và sử dụng vốn 

II. Phƣơng án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong 03 năm đầu 

III. Phƣơng 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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Phụ lục I-3 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ 

 

I. THÀNH VIÊN LÀ CÁ NHÂN 

 

STT Họ 

và 

tên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân tộc Chỗ ở 

hiện tại 

Nơi đăng 

ký hộ khẩu 

thƣờng trú 

Số, ngày, 

cơ quan cấp 

chứng minh 

nhân dân 

hoặc hộ 

chiếu 

Vốn góp Thời 

điểm 

góp 

vốn 

Chữ ký 

của 

thành 

viên 

Ghi 

chú 
Giá trị phần 

vốn 

góp
1
 (bằng 

số; VNĐ) 

Tỷ 

lệ(%) 

                            

II. THÀNH VIÊN LÀ PHÁP NHÂN 

STT Tên pháp 

nhân 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính 

Số Giấy chứng nhận 

đăng ký (hoặc các 

giấy chứng nhận 

tƣơng đƣơng) 

Vốn góp Thời 

điểm góp 

vốn 

Chữ ký của ngƣời 

đại diện theo pháp 

luật của pháp nhân 

Ghi chú 

Giá trị phần vốn 

góp
2
(bằng số; 

VND) 

Tỷ lệ 

(%) 

                  

  

  ……, 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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Phụ lục I-4 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC), BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT 

VIÊN HỢP TÁC XÃ 

 

STT Họ và 

tên 

Ngày,tháng,  

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Chỗ ở 

hiện tại 

Nơi 

đăng 

ký hộ 

khẩu 

thƣờng 

trú 

Số, 

ngày, cơ

quan 

cấp 

chứng 

minh 

nhân 

dân 

hoặc hộ 

chiếu 

đối với 

cá nhân 

Vốn góp Thời 

điểm gópvốn 

Chức 

danh 

Ghi 

chú 
Giá trị 

phần 

vốn góp
1 

(bằng số; 

VNĐ) 

Tỷ 

lệ  

(%) 

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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6. Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Hội đồng quản trị của các hợp tác xã dự kiến hợp nhất xây dựng 

phƣơng án hợp nhất trình đại hội thành viên của mình quyết định và có trách 

nhiệm thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ 

kinh tế với hợp tác xã về quyết định hợp nhất. 

- Bƣớc 2: Hội đồng quản trị của các hợp tác xã dự định hợp nhất hiệp 

thƣơng thành hội đồng hợp nhất. Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng phƣơng án hợp 

nhất trình đại hội thành viên quyết định. 

- Bƣớc 3: Hợp tác xã sau khi hợp nhất nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả cấp huyện, nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính. 

- Bƣớc 4: Khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện: 

+ Yêu cầu ngƣời đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân 

dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. 

+ Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp 

dịch vụ giữa ngƣời thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, 

nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết 

quả theo quy định của pháp luật. 

Nếu hồ sơ hợp lệ thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện phải trao 

giấy biên nhận cho hợp tác xã. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua thƣ điện tử 

c) Thành phần hồ sơ:  

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã; 

- Điều lệ; 

- Phƣơng án sản xuất kinh doanh; 

- Danh sách hợp tác xã thành viên; 

- Danh sách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát; 

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc hợp nhất hợp tác xã. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ 

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 
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i) Lệ phí: Không quá 150.000 đồng/01 lần. 

Thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 2 và điểm b khoản 2  Điều 3 

Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn về 

phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ƣơng. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-

1 Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT; 

- Phƣơng án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tƣ 

số 03/2014/TT-BKHĐT; 

- Danh sách hợp tác xã thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 Thông 

tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT; 

- Danh sách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát theo mẫu quy 

định tại Phụ lục I-4 Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):  

- Ngành, nghề sản xuất kinh doanh mà pháp luật không cấm; 

- Trƣờng hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện thì phải 

thực hiện theo quy định pháp luật chuyên ngành. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;  

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã;  

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Thƣơng mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và kinh doanh có điều 

kiện. 

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng ký 

hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã. 

- Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ƣơng. 
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Phụ lục I-1 

CỘNG HÕA 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 thƣờng trú: 

Số nhà, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn:.........................................................................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:............................................................................................................ 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:............................................................................. 

Tỉnh/Thành phố:.................................................................................................................. 

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn:......................................................................................... 

Xã/Phƣờng/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 đƣợc 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 nƣớc ngoài (nếu có):.............................................................. 

Tên hợp tác xã viết tắt (nếu có):........................................................................................... 

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn:......................................................................................... 
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Xã/Phƣờng/Thị trấn:............................................................................................................ 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:............................................................................. 

Tỉnh/Thành phố:.................................................................................................................. 

Điện thoại:…………………………………….. Fax: .................................................................. 

Email: …………………………………………Website:.............................................................. 

4. Tên, địa chỉ, ngƣời đại diện chi nhánh (nếu có):........................................................... 

5. Tên, địa chỉ, ngƣời đại diện văn phòng đại diện (nếu có):............................................ 

6. Tên, địa chỉ, ngƣời 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 lƣợng thành viên: ................................................................................................... 

10. Thông tin về các hợp tác xã bị chia, bị tách, bị hợp nhất, đƣợc 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 trƣớc 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) 
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Phụ lục I-2 

PHƢƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ 

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƢỜNG VÀ KHẢ NĂNG THAM GIA CỦA HỢP TÁC XÃ 

I. Tổng quan về tình hình thị trƣờng 

II. Đánh giá khả năng tham gia thị trƣờng 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 lƣợng 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. PHƢƠNG 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 lƣợc 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 trƣờng 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 trƣờng hợp hợp tác xã tạo việc làm) 

V. Kế hoạch Marketing 

VI. Phƣơng án đầu tƣ cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác phục vụ sản xuất, kinh doanh 

PHẦN IV. PHƢƠNG ÁN TÀI CHÍNH 

I. Phƣơng án huy động và sử dụng vốn 

II. Phƣơng án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong 03 năm đầu 

III. Phƣơng 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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Phụ lục I-3 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ 

 

I. THÀNH VIÊN LÀ CÁ NHÂN 

 

STT Họ 

và 

tên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân tộc Chỗ ở 

hiện tại 

Nơi đăng 

ký hộ khẩu 

thƣờng trú 

Số, ngày, 

cơ quan cấp 

chứng minh 

nhân dân 

hoặc hộ 

chiếu 

Vốn góp Thời 

điểm 

góp 

vốn 

Chữ ký 

của 

thành 

viên 

Ghi 

chú 
Giá trị phần 

vốn 

góp
1
 (bằng 

số; VNĐ) 

Tỷ 

lệ(%) 

                            

II. THÀNH VIÊN LÀ PHÁP NHÂN 

STT Tên pháp 

nhân 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính 

Số Giấy chứng nhận 

đăng ký (hoặc các 

giấy chứng nhận 

tƣơng đƣơng) 

Vốn góp Thời 

điểm góp 

vốn 

Chữ ký của ngƣời 

đại diện theo pháp 

luật của pháp nhân 

Ghi chú 

Giá trị phần vốn 

góp
2
(bằng số; 

VND) 

Tỷ lệ 

(%) 

                  

  

  ……, 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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Phụ lục I-4 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC), BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT 

VIÊN HỢP TÁC XÃ 

 

STT Họ và 

tên 

Ngày,tháng,  

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Chỗ ở 

hiện tại 

Nơi 

đăng 

ký hộ 

khẩu 

thƣờng 

trú 

Số, 

ngày, cơ

quan 

cấp 

chứng 

minh 

nhân 

dân 

hoặc hộ 

chiếu 

đối với 

cá nhân 

Vốn góp Thời 

điểm gópvốn 

Chức 

danh 

Ghi 

chú 
Giá trị 

phần 

vốn góp
1 

(bằng số; 

VNĐ) 

Tỷ 

lệ  

(%) 

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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7. Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Hội đồng quản trị của các hợp tác xã bị sáp nhập xây dựng 

phƣơng án sáp nhập trình đại hội thành viên của mình quyết định và có trách 

nhiệm thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ 

kinh tế với hợp tác xã về quyết định sáp nhập. 

- Bƣớc 2: Hội đồng quản trị của các hợp tác xã bị sáp nhập hiệp thƣơng về 

phƣơng án sáp nhập, gồm các nội dung chủ yếu sau: phƣơng án xử lý tài sản, vốn, 

các khoản nợ; phƣơng án xử lý lao động và những vấn đề tồn động của các hợp tác 

xã bị sáp nhập. 

- Bƣớc 3: Hợp tác xã sau khi sáp nhập nộp hồ sơ đăng ký thay đổi tại Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính. 

- Bƣớc 4: Khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện: 

+ Yêu cầu ngƣời đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân 

dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. 

+ Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp 

dịch vụ giữa ngƣời thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, 

nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết 

quả theo quy định của pháp luật. 

- Bƣớc 5: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện giao giấy biên nhận 

khi nhận hồ sơ đăng ký thay đổi đảm bảo tính hợp lệ và chuyển Phòng Tài chính - 

Kế hoạch cấp huyện thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác 

xã, cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho hợp tác xã, 

- Bƣớc 6: Hợp tác xã phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký cũ khi 

đƣợc cấp giấy đăng ký mới tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua thƣ điện tử 

c) Thành phần hồ sơ:  

- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã; 

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc sáp nhập hợp tác xã. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ 

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 

i) Lệ phí: Không quá 150.000 đồng/lần. 
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Thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 2 và điểm b khoản 2  Điều 3 

Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn về 

phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ƣơng. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã theo mẫu quy 

định tại Phụ lục I-7 Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;  

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã;  

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Thƣơng mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và kinh doanh có điều 

kiện. 

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng ký 

hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã. 

- Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ƣơng. 
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I-7.1 

Phụ lục I-7 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 

CỘNG HÕA 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 xã
1
 nhƣ 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  

- Ngƣời đại diện theo pháp luật  

- Tên chi nhánh  

- Địa chỉ chi nhánh  

- Ngƣời đại diện chi nhánh  

- Tên văn phòng đại diện  

- Địa chỉ văn phòng đại diện  

- Ngƣời đại diện văn phòng đại diện  

____________ 

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 tƣơng ứng từ trang I-7.2 đến trang I.7.12 theo yêu cầu của hợp tác xã.  

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 nƣớc 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, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn: ........................................................................................ 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ........................................................................................................... 
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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 đƣợc 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 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

Ngƣời 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 thƣờng trú: 

Số nhà, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn:......................................................................................... 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ........................................................................................................... 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ............................................................................ 

Tỉnh/Thành phố: ................................................................................................................. 

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn: ........................................................................................ 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ........................................................................................................... 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ............................................................................ 

Tỉnh/Thành phố: ................................................................................................................. 

Điện thoại:…………………………………………….. Fax:......................................................... 

Email: …………………………………………………. Website: ................................................. 

I-7.6 
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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 nƣớc 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, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn: ........................................................................................ 

Xã/Phƣờng/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 

đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.  

I-7.9 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƢỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH 

1. Đăng ký thay đổi ngƣời đại diện của chi nhánh sau:................................................... 

2. Ngƣời 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 thƣờng trú: 
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Số nhà, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn:......................................................................................... 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ........................................................................................................... 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ............................................................................ 

Tỉnh/Thành phố: ................................................................................................................. 

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn: ........................................................................................ 

Xã/Phƣờng/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 nƣớc 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, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn: ........................................................................................ 

Xã/Phƣờng/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 đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.  

I-7.12 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƢỜI ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

1. Đăng ký thay đổi ngƣời đại diện của văn phòng đại diện sau:.................................... 

2. Ngƣời 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: .................................................................................. 
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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 thƣờng trú: 

Số nhà, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn:......................................................................................... 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ........................................................................................................... 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ............................................................................ 

Tỉnh/Thành phố: ................................................................................................................. 

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn: ........................................................................................ 

Xã/Phƣờng/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 trƣớc 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 cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Khi bị mất giấy chứng nhận đăng ký, hợp tác xã phải gửi hồ sơ đề nghị 

cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện. 

- Bƣớc 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện: 

+ Yêu cầu ngƣời đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân 

dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. 

+ Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp 

dịch vụ giữa ngƣời thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, 

nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết 

quả theo quy định của pháp luật. 

Nếu hồ sơ hợp lệ thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện phải trao 

giấy biên nhận cho hợp tác xã. 

- Bƣớc 3: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thực hiện việc cấp lại giấy 

chứng nhận đăng ký hợp tác xã. Nếu không thực hiện việc cấp lại giấy chứng nhận 

đăng ký cho hợp tác xã thì Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thông báo bằng 

văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết. Hợp tác xã nhận thông báo tại Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nƣớc. 

c) Thành phần hồ sơ:  

Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ 

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ.  

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 

i) Lệ phí: Không quá 150.000 đồng/01 lần. 

Thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 2 và điểm b khoản 2  Điều 3 

Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn về 

phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ƣơng. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo mẫu quy định 

tại Phụ lục I-14 Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 
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m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;  

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã;  

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Thƣơng mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và kinh doanh có điều 

kiện. 

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng ký 

hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã. 

- Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ƣơng. 
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Phụ lục I-14 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 
CỘNG HÕA 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 đƣợc 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 trƣớc 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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9. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại 

diện hợp tác xã (khi bị mất) 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Khi bị mất giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, 

hợp tác xã phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cho Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện. 

- Bƣớc 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện: 

+ Yêu cầu ngƣời đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân 

dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. 

+ Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp 

dịch vụ giữa ngƣời thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, 

nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết 

quả theo quy định của pháp luật. 

Nếu hồ sơ hợp lệ thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện phải trao 

giấy biên nhận cho hợp tác xã. 

- Bƣớc 3: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thực hiện việc cấp lại giấy 

chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã. Nếu không thực 

hiện việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cho chi nhánh, văn phòng đại diện hợp 

tác xã thì Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thông báo bằng văn bản và nêu rõ 

lý do cho hợp tác xã biết. Hợp tác xã nhận thông báo tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp huyện. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nƣớc 

c) Thành phần hồ sơ:  

- Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại 

diện của hợp tác xã. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ 

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã. 

i) Lệ phí: Không quá 150.000 đồng/lần. 

 Thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 2 và điểm b khoản 2  Điều 3 

Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn về 

phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ƣơng. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
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Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện 

hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-15 Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;  

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã;  

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Thƣơng mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và kinh doanh có điều 

kiện. 

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng ký 

hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã. 

- Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ƣơng. 
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Phụ lục I-15 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 
CỘNG HÕA 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 đƣợc 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): ................................................................... 

Ngƣời 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 trƣớc 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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10. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hƣ hỏng) 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Khi bị hƣ hỏng giấy chứng nhận đăng ký, hợp tác xã phải gửi hồ 

sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cho cơ quan đăng ký hợp tác xã. 

- Bƣớc 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hợp tác xã: 

+ Yêu cầu ngƣời đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân 

dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. 

+ Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp 

dịch vụ giữa ngƣời thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, 

nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết 

quả theo quy định của pháp luật. 

Nếu hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký hợp tác xã phải trao giấy biên nhận 

cho hợp tác xã. 

- Bƣớc 3: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thực hiện việc cấp lại giấy 

chứng nhận đăng ký hợp tác xã. Nếu không thực hiện việc cấp lại giấy chứng nhận 

đăng ký cho hợp tác xã thì Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thông báo bằng 

văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết. Hợp tác xã nhận thông báo tại Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện. 

- Bƣớc 4: Hợp tác xã phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký bị hƣ 

hỏng khi đƣợc cấp giấy chứng nhận đăng ký mới tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả cấp huyện. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nƣớc 

c) Thành phần hồ sơ:  

Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ 

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 

i) Lệ phí: Không quá 150.000 đồng/01 lần cấp. 

Thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 2 và điểm b khoản 2  Điều 3 

Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn về 

phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ƣơng. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
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Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo mẫu quy định 

tại Phụ lục I-14 Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;  

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã;  

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Thƣơng mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và kinh doanh có điều 

kiện. 

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng ký 

hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã. 

- Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ƣơng. 
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Phụ lục I-14 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 
CỘNG HÕA 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 đƣợc 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 trƣớc 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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11. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại 

diện hợp tác xã (khi bị hƣ hỏng) 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Khi bị hƣ hỏng giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại 

diện, hợp tác xã phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cho Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện. 

- Bƣớc 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện: 

+ Yêu cầu ngƣời đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân 

dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. 

+ Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp 

dịch vụ giữa ngƣời thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, 

nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết 

quả theo quy định của pháp luật. 

Nếu hồ sơ hợp lệ thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện phải trao 

giấy biên nhận cho hợp tác xã. 

- Bƣớc 3: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thực hiện việc cấp lại giấy 

chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã. Nếu không thực 

hiện việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cho chi nhánh, văn phòng đại diện hợp 

tác xã thì Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thông báo bằng văn bản và nêu rõ 

lý do cho hợp tác xã biết. Hợp tác xã nhận thông báo tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp huyện. 

- Bƣớc 4: Hợp tác xã phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký bị hƣ 

hỏng khi đƣợc cấp giấy chứng nhận đăng ký mới tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả cấp huyện. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nƣớc 

c) Thành phần hồ sơ:  

Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện 

của hợp tác xã. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ 

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ. 

 e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã. 

i) Lệ phí: Không quá 150.000 đồng/01 lần cấp. 

Thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 2 và điểm b khoản 2  Điều 3 

Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn về 
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phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ƣơng. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện 

hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-15 Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;  

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã;  

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Thƣơng mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và kinh doanh có điều 

kiện. 

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng ký 

hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã. 

- Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ƣơng. 
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Phụ lục I-15 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 
CỘNG HÕA 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 đƣợc 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): ................................................................... 

Ngƣời 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 trƣớc 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 thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với 

trƣờng hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Tiến hành đại hội thành viên và ra nghị quyết về việc giải thể tự 

nguyện. 

- Bƣớc 2: Đại hội thành viên thành lập và quy định trách nhiệm, quyền hạn, 

thời hạn hoạt động của hội đồng giải thể. Hội đồng giải thể bao gồm: đại diện hội 

đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, ban điều hành, đại diện của 

thành viên. 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đại hội thành viên ra quyết 

định thành lập hội đồng giải thể phải thực hiện các công việc sau: 

+ Thông báo về việc giải thể tới cơ quan nhà nƣớc đã cấp giấy chứng nhận 

đăng ký hợp tác xã; đăng báo địa phƣơng nơi hợp tác xã hoạt động trong 03 số liên 

tiếp về việc giải thể; 

+ Thông báo tới tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã về thời 

hạn thanh toán nợ, thanh lý các hợp đồng; thực hiện việc xử lý tài sản, vốn của hợp 

tác xã. 

+ Tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã tại cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi đã cấp 

giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 

hợp tác xã. 

- Bƣớc 4: Sau khi hoàn thành việc giải thể, hội đồng giải thể gửi 01 bộ hồ sơ 

về việc giải thể hợp tác xã tới Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện. 

- Bƣớc 5: Khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện: 

+ Yêu cầu ngƣời đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân 

dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. 

+ Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp 

dịch vụ giữa ngƣời thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, 

nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết 

quả theo quy định của pháp luật. 

Nếu hồ sơ hợp lệ thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện phải trao 

giấy biên nhận cho hợp tác xã. 

- Bƣớc 6: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện tiến hành ra xác nhận về việc giải thể của 

hợp tác xã và ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 

- Bƣớc 7: Hợp tác xã phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện khi nhận giấy xác nhận về việc 

giải thể hợp tác xã và quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp. 
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c) Thành phần hồ sơ:  

- Thông báo về việc giải thể hợp tác xã ; 

- 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. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ 

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.  

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận về việc giải thể 

hợp tác xã. 

i) Lệ phí: Không 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Thông báo về việc giải thể hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục số I-13 

Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT; 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Hợp tác xã phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của mình trƣớc khi thực hiện thủ tục đăng ký 

giải thể. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;  

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã;  

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết 

Luật Thƣơng mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. 

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng ký 

hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã. 

- Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ƣơng. 
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Phụ lục I-13 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 
CỘNG HÕA 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 nhƣ 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 trƣớc 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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13. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Khi thay đổi một trong một số nội dung về tên, địa chỉ, ngành, 

nghề sản xuất, kinh doanh, nội dung hoạt động, ngƣời đại diện chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã thì hợp tác xã gửi hồ sơ đăng 

ký đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, nơi đã cấp giấy chứng nhận 

đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh để đƣợc cấp giấy 

chứng nhận đăng ký mới. 

Khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện: 

+ Yêu cầu ngƣời đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân 

dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. 

+ Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp 

dịch vụ giữa ngƣời thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, 

nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết 

quả theo quy định của pháp luật. 

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện giao giấy biên nhận khi nhận 

hồ sơ đăng ký thay đổi đảm bảo tính hợp lệ và chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch 

cấp huyện thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, cấp giấy chứng nhận đăng ký 

mới cho chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, 

+ Hợp tác xã phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cũ khi đƣợc cấp giấy đăng ký mới tại Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện. 

- Bƣớc 2: Trƣờng hợp thay đổi địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh của hợp tác xã sang huyện hoặc tỉnh, thành phố khác với nơi hợp 

tác xã đã đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì hợp tác 

xã phải đăng ký thay đổi tại Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện nơi hợp tác xã 

dự định đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới. 

Sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh mới cho hợp tác xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện, nơi 

hợp tác xã đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới phải gửi 

bản sao giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh đã cấp mới cho hợp tác xã đến cơ quan đăng ký hợp tác xã trƣớc đây hợp tác 

xã đã đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

- Bƣớc 3: Trƣờng hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã ở nƣớc ngoài thì hợp tác xã 

phải thực hiện theo quy định pháp luật của nƣớc đó. 

- Bƣớc 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày đƣợc cấp giấy chứng 

nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới, hợp tác xã 

phải: 
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+ Thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã đối với các 

trƣờng hợp thay đổi tên, địa chỉ, ngƣời đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của 

hợp tác xã tại cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã 

đặt trụ sở chính để đƣợc cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 

+ Thông báo bằng văn bản đối với các trƣờng hợp thay đổi 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, ngƣời đại diện của địa điểm kinh doanh 

tới cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở 

chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký hợp tác xã trong trƣờng hợp chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có trụ sở khác với huyện hoặc tỉnh, thành phố 

với trụ sở chính của hợp tác xã. 

Kèm theo thông báo là bản sao giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nƣớc 

c) Thành phần hồ sơ:  

- 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; 

- 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 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh của hợp tác xã; 

- Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá 

nhân hợp pháp khác của ngƣời đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh đối với trƣờng hợp thay đổi ngƣời 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 phải có chứng chỉ hành nghề. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ 

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.  

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của hợp tác xã. 

i) Lệ phí: Không quá 30.000 đồng/01 lần (chứng nhận/thay đổi) 

Thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 2 và điểm b khoản 2  Điều 3 

Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn về 

phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ƣơng. 
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k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

 Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-8 Thông tƣ số 

03/2014/TT-BKHĐT; 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;  

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã;  

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Thƣơng mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và kinh doanh có điều 

kiện. 

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng ký 

hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã. 

- Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ƣơng. 
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I-8.1 

Phụ lục I-8 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 
CỘNG HÕA 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: ............. 

......................................................................................................................................... 

Ngƣời 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  

- Ngƣời đại diện chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh  

____________ 

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 tƣơng ứng từ trang I-8.2 đến trang I-8.5 theo yêu cầu của hợp tác xã. 

  

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 nƣớc ngoài dự kiến thay đổi (nếu có):            

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 
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Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh dự định chuyển đến: 

Số nhà, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn: ........................................................................................ 

Xã/Phƣờng/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 đƣợc 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 NGƢỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

Ngƣời 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):...................................................... 

Số giấy chứng thực cá nhân: .............................................................................................. 

Ngày cấp: …… / ……/ …… Ngày hết hạn: …… / ……/ …… Nơi cấp:..................................... 

Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: 

Số nhà, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn:......................................................................................... 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ........................................................................................................... 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ............................................................................ 

Tỉnh/Thành phố: ................................................................................................................. 
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Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn: ........................................................................................ 

Xã/Phƣờng/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 trƣớc 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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14. Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã  

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Trong thời hạn 15 ngày, khi thay đổi nội dung điều lệ, số lƣợng 

hợp tác xã thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát thì hợp tác xã 

gửi thông báo bằng văn bản đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi 

hợp tác xã đặt trụ sở chính. 

- Bƣớc 2: Khi tiếp nhận thông báo, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện: 

+ Yêu cầu ngƣời đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân 

dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. 

+ Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp 

dịch vụ giữa ngƣời thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, 

nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết 

quả theo quy định của pháp luật. 

- Bƣớc 3: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện giao giấy biên nhận 

khi nhận thông báo và chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch bổ sung vào hồ sơ đăng 

ký của hợp tác xã. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nƣớc 

c) Thành phần hồ sơ:  

- Giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã; 

- 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; 

- Điều lệ sửa đổi (trong trƣờng hợp thay đổi điều lệ của hợp tác xã); 

- Danh sách hợp tác xã thành viên sau khi thay đổi (trong trƣờng hợp thay 

đổi số lƣợng hợp tác xã thành viên); 

- Danh sách thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát sau khi thay đổi 

(trong trƣờng hợp thay đổi thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát). 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ 

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.  

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã. 

i) Lệ phí: Không 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã theo mẫu quy định tại 

Phụ lục I-9 Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT. 
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l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;  

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã;  

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Thƣơng mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và kinh doanh có điều 

kiện. 

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng ký 

hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã. 

- Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ƣơng. 
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Phụ lục I-9 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 

CỘNG HÕA 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
1
 nhƣ sau: 

Nội dung thông báo thay đổi
2
 Đánh dấu 

- Điều lệ  

- Số lƣợng 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, ngƣời đại diện của địa điểm kinh 

doanh 

 

Hợp tác xã xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội 

dung Giấy thông báo này và các tài liệu đƣợc gửi kèm theo. 

 

 

Các giấy tờ gửi kèm: 

- ……………………. 

- ……………………. 

- ……………………. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 

____________ 

1 
Trƣờng hợp thay đổi điều lệ thì hợp tác xã gửi kèm theo bản điều lệ của hợp tác xã sau khi thay đổi. 

Trƣờng hợp thay đổi số lƣợng thành viên thì hợp tác xã gửi kèm theo bản danh sách thành viên sau khi thay đổi. 

Trƣờng 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. 

Trƣờng hợp thay đổi ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của chi nhánh, nội dung hoạt động của văn phòng đại diện 

thì hợp tác xã gửi kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện sau khi thay đổi. 

Trƣờng hợp thay đổi tên, địa chỉ, ngành, nghề sản xuất kinh doanh, ngƣời đại diện của địa điểm kinh doanh thì hợp 

tác xã gửi kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh sau khi thay đổi. 

2 
Hợp tác xã chọn và đánh dấu X vào ô tƣơng ứng với nội dung cần thông báo. 
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15. Thủ tục thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh 

nghiệp của hợp tác xã 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập 

doanh nghiệp thì hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản đến Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả cấp huyện. 

- Bƣớc 2: Khi tiếp nhận thông báo, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện: 

+ Yêu cầu ngƣời đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân 

dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. 

+ Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp 

dịch vụ giữa ngƣời thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, 

nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết 

quả theo quy định của pháp luật. 

- Bƣớc 3: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện giao giấy biên nhận 

khi nhận thông báo và chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện bổ sung vào 

hồ sơ đăng ký của hợp tác xã. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nƣớc 

c) Thành phần hồ sơ:  

- Thông báo về việc góp vốn/mua cổ phần/thành lập doanh nghiệp của hợp 

tác xã; 

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập 

doanh nghiệp của hợp tác xã; 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ 

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.  

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã. 

i) Lệ phí: Không 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Thông báo về việc góp vốn /mua cổ phần/thành lập doanh nghiệp của hợp 

tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-10 Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;  
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- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã;  

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Thƣơng mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và kinh doanh có điều 

kiện. 

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng ký 

hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã. 

- Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ƣơng. 
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I-10.1 

Phụ lục I-10 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 

CỘNG HÕA 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 xã
1
 nhƣ sau: 

Nội dung thông báo Đánh dấu 

- Góp vốn  

- Mua cổ phần  

- Thành lập doanh nghiệp  

____________ 

1
 Hợp tác xã chọn và đánh dấu X vào nội dung dự định thông báo; lựa chọn và khai chi tiết nội dung thông báo vào 

các mẫu tƣơng ứng từ trang I-10.2 đến trang I-10.4. 

  

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 
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THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 

1. Doanh nghiệp hợp tác xã thành lập 

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 trƣớc 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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16. Thủ tục tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Khi 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, hợp tác xã gửi 

thông báo bằng văn bản đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, nơi đã 

cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cho hợp tác xã ít nhất 15 ngày trƣớc khi tạm 

ngừng hoạt động. 

- Bƣớc 2: Khi tiếp nhận thông báo, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

huyện: 

+ Yêu cầu ngƣời đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân 

dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. 

+ Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp 

dịch vụ giữa ngƣời thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, 

nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết 

quả theo quy định của pháp luật. 

- Bƣớc 3: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện giao giấy biên nhận 

khi nhận thông báo và chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch lƣu vào hồ sơ đăng ký 

của hợp tác xã. 

- Bƣớc 4: Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu vẫn tiếp tục tạm ngừng 

hoạt động thì hợp tác xã phải thông báo tiếp cho Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp 

huyện nhƣng tổng thời gian tạm ngừng hoạt động liên tiếp không đƣợc quá 01 

năm. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nƣớc 

c) Thành phần hồ sơ:  

- 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; 

- Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của Hội 

đồng quản trị 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. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ 

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.  

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lƣu hồ sơ đăng ký hợp tác xã. 

i) Lệ phí: Không 
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k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

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 theo mẫu 

quy định tại Phụ lục I-11 Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;  

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã;  

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Thƣơng mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và kinh doanh có điều 

kiện. 

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng ký 

hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã. 

- Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ƣơng. 
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Phụ lục I-11 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 
CỘNG HÕA 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 trƣớc 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 chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh của hợp tác xã 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 
kinh doanh, hợp tác xã gửi 01 bộ hồ sơ thông báo đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả 
kết quả cấp huyện, nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại 
diện, địa điểm kinh doanh cho hợp tác xã. 

- Bƣớc 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện: 

+ Yêu cầu ngƣời đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân 
dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. 

+ Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp 
dịch vụ giữa ngƣời thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 
sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, 
nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết 
quả theo quy định của pháp luật. 

- Bƣớc 3: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện giao giấy biên nhận 
khi nhận hồ sơ đảm bảo tính hợp lệ và chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch ra xác 
nhận về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 
doanh của hợp tác xã. 

- Bƣớc 4:   

+ Hợp tác xã phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn 
phòng đại diện, địa điểm kinh doanh khi nhận giấy xác nhận về việc chấm dứt hoạt 
động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả cấp huyện. 

+ Trƣờng hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt tại 
huyện hoặc tỉnh, thành phố khác với nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính thì trong thời 
hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc giấy xác nhận về việc chấm dứt hoạt 
động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, hợp tác xã phải:  

Thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp 
tác xã, nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký hợp tác xã; 

Kèm theo thông báo là bản sao giấy xác nhận về việc chấm dứt hoạt động 
chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. 

+ Trƣờng hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 
kinh doanh ở nƣớc ngoài thì hợp tác xã phải thực hiện theo quy định pháp luật của 
nƣớc đó. 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày đƣợc cơ quan có thẩm quyền 
của nƣớc ngoài xác nhận việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại 
diện, địa điểm kinh doanh, hợp tác xã phải: 

Thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp 
tác xã, nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký hợp tác xã; 

Kèm theo thông báo là bản sao giấy xác nhận về việc chấm dứt hoạt động 
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chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền của 
nƣớc ngoài cấp. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nƣớc 

c) Thành phần hồ sơ:  

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa  
điểm kinh doanh của hợp tác xã; 

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc chấm dứt hoạt động 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 
trƣờng 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. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ 

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.  

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận về việc chấm dứt 
hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. 

i) Lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa  
điểm kinh doanh của hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-12 Thông tƣ số 
03/2014/TT-BKHĐT; 

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa 
điểm kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-6 Thông tƣ số 03/2013/TT-
BKHĐT (trƣờng hợp tại điểm b1,c1 bƣớc 4 của a) Trình tự thực hiện). 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;  

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 
điều của Luật Hợp tác xã;  

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết 
Luật Thƣơng mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. 

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng ký 
hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã. 

- Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng 
dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ƣơng. 
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Phụ lục I-12 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 
CỘNG HÕA 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, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn: ........................................................................................ 

Xã/Phƣờng/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 ngƣời 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: .................................................................................. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú:......................................................................................... 

Chỗ ở hiện tại:.............................................................................................................. ...... 
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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 trƣớc 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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Phụ lục I-6 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …………. …… ngày….. tháng….. năm….. 

  

THÔNG BÁO 

Về việc lập/chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):.................................................................................. 

Số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã:............................................................................. 

Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................... 

Hợp tác xã đã lập/chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau: 

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ........... 

......................................................................................................................................... 

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nƣớc 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: 

......................................................................................................................................... 

Điện thoại:…………………………………………….. Fax: ........................................................ 

Email: …………………………………………………. Website: ................................................. 

3. Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh..... 

......................................................................................................................................... 

Do (tên cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp):……………. cấp ngày: …… / ……/ …… 

4. 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):................................................................ 

5. Ngƣời đại diện chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Họ tên ngƣời đại diện (ghi 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:..................................... 
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Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: 

Số nhà, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn:......................................................................................... 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ........................................................................................................... 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ............................................................................ 

Tỉnh/Thành phố: ................................................................................................................. 

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn: ........................................................................................ 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ........................................................................................................... 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ............................................................................ 

Tỉnh/Thành phố: ................................................................................................................. 

Điện thoại:…………………………………………….. Fax: ........................................................ 

Email: …………………………………………………. Website: ................................................. 

Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc 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 cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Hợp tác xã đã đƣợc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

trƣớc ngày 01/8/2014 có nhu cầu đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang 

giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã nhƣng không thay đổi nội dung đăng ký hợp 

tác xã, hợp tác xã phải gửi giấy đề nghị cấp đổi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả cấp huyện. 

- Bƣớc 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện: 

+ Yêu cầu ngƣời đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân 

dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. 

+ Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp 

dịch vụ giữa ngƣời thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, 

nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết 

quả theo quy định của pháp luật. 

Nếu hồ sơ hợp lệ thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện phải trao 

giấy biên nhận cho hợp tác xã. 

- Bƣớc 3: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thực hiện việc cấp giấy 

chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã.  

- Bƣớc 4: Hợp tác xã phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh đã đƣợc cấp trƣớc đó khi đƣợc cấp giấy chứng nhận đăng ký mới tại Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nƣớc 

c) Thành phần hồ sơ:  

- Giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; 

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã.  

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ 

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ.  

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 

i) Lệ phí: Thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 2 và điểm b khoản 2  

Điều 3 Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ƣơng. 



 

370 

 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo mẫu 

quy định tại Phụ lục I-17 Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Không có. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;  

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã;  

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Thƣơng mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và kinh doanh có điều 

kiện. 

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng ký 

hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã. 

- Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ƣơng. 
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Phụ lục I-17 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …………………. ….. ngày….. tháng….. năm…… 

  

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Cấp đổi sang 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:.............................................................................. 

Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................... 

Đề nghị đƣợc cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 

Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc 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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19. Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 

a) Trình tự thực hiện:   

- Bƣớc 1: Khi thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã, hợp tác xã gửi 01 bộ hồ 

sơ đến cơ quan đăng ký đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 

- Bƣớc 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hợp tác xã: 

+ Yêu cầu ngƣời đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân 

dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. 

+ Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp 

dịch vụ giữa ngƣời thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, 

nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết 

quả theo quy định của pháp luật. 

- Bƣớc 3: Cơ quan đăng ký hợp tác xã giao giấy biên nhận khi nhận hồ sơ 

đảm bảo tính hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan đăng ký đã cấp 

giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã bàn giao đầy đủ 01 bộ hồ sơ đăng ký cho hợp 

tác xã và lƣu giữ 01 bản sao bộ hồ sơ đó tại cơ quan đăng ký hợp tác xã. Khi bàn 

giao hồ sơ cho hợp tác xã, phải có giấy biên nhận có chữ ký của ngƣời trao, ngƣời 

nhận hồ sơ, toàn bộ hồ sơ đƣợc niêm phong và đƣợc giao cho ngƣời nhận. 

Trong trƣờng hợp không bàn giao bộ hồ sơ đăng ký hợp tác xã cho hợp tác 

xã thì cơ quan đăng ký phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bƣớc 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận lại hồ sơ đăng 

ký hợp tác xã, hợp tác xã phải tiến hành đăng ký thay đổi nơi đăng ký hợp tác xã 

tại cơ quan đăng ký hợp tác xã mới.  

Cơ quan đăng ký hợp tác xã mới thực hiện việc thay đổi và cấp giấy chứng 

nhận đăng ký mới cho hợp tác xã. Trƣờng hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký 

cho hợp tác xã thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết. 

- Bƣớc 5: Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã mới, hợp tác xã 

phải nộp bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đã đƣợc cấp trƣớc đó.  

b) Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nƣớc 

c) Thành phần hồ sơ:  

- Giấy đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã; 

- 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; 

- Bộ hồ sơ đã đƣợc cơ quan đăng ký hợp tác xã cũ bàn giao (khi hợp tác xã 

tiến hành đăng ký tại cơ quan đăng ký hợp tác xã mới). 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ 

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.  
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e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 

i) Lệ phí:  

Thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 2 và điểm b khoản 2  Điều 3 

Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn về 

phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ƣơng. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Giấy đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ 

lục I-16 Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT; 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;  

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã;  

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Thƣơng mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và kinh doanh có điều 

kiện. 

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng ký 

hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã. 

- Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ƣơng. 

 



Phụ lục I-16 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 
CỘNG HÕA 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 trƣớc 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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XIII. LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 

1. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng cho tất 

cả các cấp 

a) Trình tự thực hiện 

- Bƣớc 1: Chủ đầu tƣ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình ngƣời có thẩm 

quyền; đồng thời gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch (đơn vị chịu trách nhiệm thẩm 

định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện quyết định đầu tƣ, trừ các gói thầu quy định tại Khoản 3 Điều 104 Nghị 

định số 63/2014/NĐ-CP). 

- Bƣớc 2: Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định kiểm tra, đánh giá và đƣa 

ra ý kiến nhận xét căn cứ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên 

quan về các nội dung sau đây: 

+ Việc phân chia dự án thành các gói thầu: 

Việc phân chia dự án thành các gói thầu căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình 

tự thực hiện, tính đồng bộ của dự án và sự hợp lý về quy mô gói thầu. 

+ Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Về cơ sở pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và những lƣu ý 

cần thiết (nếu có). 

+ Nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

(1) Về các nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu và về sự tuân thủ hoặc 

phù hợp với quy định của pháp Luật đấu thầu, của pháp luật khác có liên quan 

cũng nhƣ yêu cầu của dự án và những lƣu ý cần thiết khác (nếu có) đối với phần 

công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

(2) Về sự phù hợp của tổng giá trị các phần công việc đã thực hiện, phần 

công việc không áp dụng đƣợc một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, phần 

công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phần công việc chƣa đủ điều kiện lập 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có) so với tổng mức đầu tƣ của dự án đƣợc phê 

duyệt. 

+ Giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu: 

Trƣờng hợp cần có nội dung giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu thì đề 

xuất ngƣời có thẩm quyền cử cá nhân hoặc đơn vị để tham gia giám sát, theo dõi 

hoạt động đấu thầu. 

Tổ chức thẩm định đƣa ra nhận xét chung về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và ý 

kiến thống nhất hay không thống nhất với đề nghị của chủ đầu tƣ đối với kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu. Trƣờng hợp thống nhất thì đề nghị ngƣời có thẩm quyền phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu; trƣờng hợp không thống nhất phải đƣa ra lý do cụ thể và đề 

xuất biện pháp giải quyết để trình ngƣời có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch lập báo cáo thẩm định và chuyển hồ sơ trình 

Ủy ban nhân dân huyện xem xét và phê duyệt theo quy định tại khoản 1 Điều 73 

Luật Đấu thầu. 
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- Bƣớc 3: Căn cứ báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu bằng văn bản để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu, sau 

khi dự án đƣợc phê duyệt hoặc đồng thời với quyết định phê duyệt dự án trong 

trƣờng hợp đủ điều kiện; chuyển hồ sơ cho Phòng Tài chính - Kế hoạch để trả kết 

quả cho chủ đầu tƣ. 

b) Cách thức thực hiện: 

1. Thẩm định:  trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch, hình thức bằng văn bản.  

2. Phê duyệt: trực tiếp tại Ủy ban nhân dân huyện, hình thức bằng văn bản. 

c) Thành phần hồ sơ:  

* Thẩm định  

(1) Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;  

(2) Bản chụp các hồ sơ, tài liệu: Quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tƣ và các tài liệu có liên quan; Quyết định phê duyệt thiết kế, dự 

toán (nếu có); Quyết định phân bổ vốn, giao vốn cho dự án; Điều ƣớc quốc tế, thỏa 

thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ƣu đãi vàcác văn bản 

pháp lý liên quan.  

* Phê duyệt  

(1) Các tài liệu nêu tại Mục 1  

(2) Báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định;  

(3) Dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.  

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bản chụp các tài liệu nêu trên.  

đ) Thời hạn giải quyết: 

- Thời gian thẩm định tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận đƣợc đầy đủ hồ sơ trình. 

- Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đƣợc báo cáo thẩm định.  

e) Cơ quan thực hiện:  

- Đơn vị thẩm định: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

- Cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân huyện. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định và Quyết 

định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

i) Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): không có 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): 

- Mẫu số 2 kèm theo Thông tƣ số 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

- Mẫu số 3 kèm theo Thông tƣ số 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 
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l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

- Thông tƣ số 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ ngày 

26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 



 

378 

 

Mẫu số 2. Mẫu Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

 
[ CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN] 

[TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH] 

Số: ____ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

____ ngày ___ tháng___năm___ 

 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:___ [ghi tên dự án] 

 

Kính gửi:____[ghi tên người có thẩm quyền] 

 

- Căn cứ___[Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội]; 

- Căn cứ___[Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu]; 

- Căn cứ___[căn cứ tính chất, yêu cầu của dự án mà quy định các căn cứ pháp lý 

cho phù hợp]; 

- Căn cứ ___[văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức thẩm định, văn 

bản giao nhiệm vụ thẩm định]; 

- Trên cơ sở tờ trình của ___[ghi tên tổ chức có trách nhiệm trình duyệt kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu] về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các tài liệu 

liên quan đƣợc cung cấp,_____[ghi tên tổ chức thẩm định] đã tiến hành thẩm định 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án___[ghi tên dự án] từ ngày__tháng__năm__[ghi 

ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt] đến ngày___tháng__năm__[ghi ngày có 

báo cáo thẩm định] và báo cáo về kết quả thẩm định nhƣ sau: 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Khái quát về dự án: 

Phần này nêu khái quát về nội dung chính của dự án như sau: 

a) Tên dự án; 

b) Tổng mức đầu tƣ; 

c) Nguồn vốn; 

d) Tên chủ đầu tƣ; 

đ) Thời gian thực hiện dự án; 

e) Địa điểm, quy mô dự án; 

g) Các thông tin khác (nếu có). 

2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Tổ chức thẩm định tóm tắt các nội dung theo tờ trình của chủ đầu tư, cụ thể như 

sau: 
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a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện:___[ghi giá trị]; 

b) Tổng giá trị phần công việc chƣa thực hiện mà không áp dụng đƣợc một trong 

các hình thức lựa chọn nhà thầu:___ [ghi giá trị];  

c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:____ [ghi giá trị];  

d) Tổng giá trị phần công việc chƣa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

(nếu có):___ [ghi giá trị]; 

đ) Tổng giá trị các phần công việc:__[bằng tổng các giá trị tại điểm a, b, c và d 

Mục này]; 

e) Tổng mức đầu tƣ của dự án:___[ghi giá trị]. 

3. Tổ chức thẩm định: 

Phần này nêu rõ cách thức làm việc của tổ chức thẩm định là theo nhóm hoặc độc 

lập trong quá trình thẩm định và cách thức thẩm định khi có một hoặc một số 

thành viên có ý kiến thẩm định khác biệt với đa số thành viên còn lại. 

III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH
 

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý: 

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đƣợc 

tổng hợp theo Bảng số 1 dƣới đây: 

Bảng số 1 

STT Nội dung kiểm tra 
Kết quả thẩm định 

          Có Không có 

 (1) (2) (3) 

1 
Quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư 

  

2 Văn bản phê duyệt nguồn vốn cho dự án   

3 Hiệp định, hợp đồng vay vốn (nếu có)   

4 Các văn bản pháp lý liên quan   

 

Ghi chú: 

- Cột (1) ghi rõ tên, số, ngày ký, phê duyệt văn bản. 

- Cột (2) đánh dấu "X" vào các ô tương ứng đối với từng văn bản nêu tại cột (1) 

mà tổ chức thẩm định nhận được. 
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- Cột (3) đánh dấu "X" vào các ô tương ứng đối với từng văn bản nêu tại cột (1) 

mà tổ chức thẩm định không nhận được (sau khi đã yêu cầu bổ sung tài liệu). 

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý:___[căn cứ các tài liệu chủ đầu tư trình và 

kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 1, tổ chức thẩm định đưa ra ý kiến 

nhận x t về cơ sở pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và những lưu ý 

cần thiết (nếu có)]. 

2. Phân chia dự án thành các gói thầu: 

Tổ chức thẩm định kiểm tra và có ý kiến nhận x t về việc phân chia dự án thành 

các gói thầu căn cứ theo tính chất kỹ thuật, a) Trình tự thực hiện, tính đồng bộ của 

dự án và quy mô gói thầu hợp lý. 

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

- Phần công việc đã thực hiện:___[tổ chức thẩm định kiểm tra và có ý kiến về sự 

phù hợp giữa phần công việc đã thực hiện với kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được 

phê duyệt trước đây]; 

- Phần công việc không áp dụng đƣợc một trong các hình thức lựa chọn nhà 

thầu:___[tổ chức thẩm định kiểm tra và có ý kiến (nếu có) đối với phần công việc 

không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu]; 

- Phần công việc chƣa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có):___[tổ 

chức thẩm định kiểm tra và có ý kiến (nếu có) đối với phần công việc chưa đủ điều 

kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu]; 

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Tổ chức thẩm định kiểm tra và có ý kiến về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các 

nội dung theo Bảng số 2 dưới đây: 
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Bảng số 2 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

STT 
Nội dung thẩm định 

(1) 

Kết quả thẩm định 

Tuân thủ, phù 

hợp 

(2) 

Không tuân thủ 

hoặc không phù 

hợp 

(3) 

1 Tên gói thầu   

2 Giá gói thầu   

3 Nguồn vốn   

4 
Hình thức và phƣơng thức lựa 

chọn nhà thầu 

  

5 
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa 

chọn nhà thầu 

  

6 Loại hợp đồng   

7 Thời gian thực hiện hợp đồng   

Ghi chú: 

- Cột số (2): đánh dấu “X” vào các ô tương ứng đối với từng nội dung tại cột số 

(1) nếu kết quả kiểm tra về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu của tổ chức thẩm 

định là tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật liên quan; phù hợp 

với yêu cầu của dự án. 

- Cột số (3): đánh dấu “X” vào các ô tương ứng đối với từng nội dung tại cột số 

(1) nếu kết quả kiểm tra về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu của tổ chức thẩm 

định là không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên 

quan hoặc không phù hợp với yêu cầu của dự án. Đối với trường hợp này phải nêu 

rõ lý do không tuân thủ hoặc có nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện theo 

quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật liên quan hoặc không phù hợp với 

dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, tính chất, yêu cầu của gói 

thầu. 

- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:___[căn cứ tài liệu do 

tổ chức có trách nhiệm trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm 

định được tổng hợp tại Bảng số 2, tổ chức thẩm định đưa ra những ý kiến thẩm 
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định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu căn cứ vào quy định của pháp luật về 

đấu thầu, pháp luật liên quan, yêu cầu của dự án và những lưu ý cần thiết khác 

(nếu có).  

Đối với nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu được đánh giá là không tuân thủ 

hoặc không phù hợp hoặc có nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện sẽ được 

thuyết minh tại phần này lý do và cách thức cần thực hiện để bảo đảm tuân thủ quy 

định của pháp luật về đấu thầu. Những nội dung không tuân thủ hoặc không phù 

hợp cần được nêu cụ thể]. 

c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc:___[tổng giá trị của 

phần công việc đã thực hiện, phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng 

được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc thuộc kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu, phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu (nếu có) có bằng tổng mức đầu tư hay không và nêu những nội dung cần 

chỉnh sửa cho phù hợp]. 

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ  

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, tổ chức thẩm 

định đưa ra nhận x t chung về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trong phần này cần đưa 

ra ý kiến thống nhất hay không thống nhất với đề nghị của chủ đầu tư về kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu. Trường hợp không thống nhất phải đưa ra lý do cụ thể. 

Phần này nêu rõ ý kiến bảo lưu của thành viên thẩm định trong quá trình thẩm 

định kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

Đối với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, các gói thầu có giá trị lớn, đặc 

thù, yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc trong từng trường hợp cụ thể (nếu cần thiết), tổ 

chức thẩm định có ý kiến đối với việc người có thẩm quyền giám sát, theo dõi hoạt 

động đấu thầu của các gói thầu thuộc dự án theo quy định tại Điều 126 Nghị định 

số 63/2014/NĐ-CP. 

2. Kiến nghị 

a) Trường hợp nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu phù hợp với quy định của 

pháp luật về đấu thầu, pháp luật liên quan và đáp ứng yêu cầu thì tổ chức thẩm 

định đề nghị người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo nội 

dung dưới đây: 

Trên cơ sở tờ trình của ___[ghi tên chủ đầu tư] về việc phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích nhƣ trên, ___[ghi tên tổ chức thẩm 

định] đề nghị ___[ghi tên người có thẩm quyền]: 

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án___[ghi tên dự án]. 

- Cử cá nhân hoặc đơn vị có chức năng quản lý về hoạt động đấu thầu tham gia 

giám sát, theo dõi việc thực hiện đối với gói thầu:___[ghi tên gói thầu] trong nội 
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dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu để bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp 

luật về đấu thầu1. 

b) Trường hợp tổ chức thẩm định không thống nhất với đề nghị của chủ đầu tư thì 

cần đề xuất biện pháp giải quyết tại điểm này để trình người có thẩm quyền xem 

x t, quyết định. 

 

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên;  

- Chủ đầu tƣ;  

- Lƣu VT. 

[ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA 

TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH] 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)] 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Trƣờng hợp tổ chức thẩm định không có đề nghị nội dung giám sát, theo dõi thì xóa bỏ nội dung này. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

(Kèm theo Báo cáo thẩm định số__ ngày__tháng__năm__) 

 

BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 
 

STT Nội dung Ghi chú 

1 
Văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu 
Bản chính/Bản chụp 

2 
Văn bản của tổ chức thẩm định đề nghị chủ 

đầu tư bổ sung tài liệu, giải trình (nếu có) 
Bản chính/Bản chụp 

3 
Văn bản giải trình, bổ sung tài liệu của chủ 

đầu tư (nếu có) 
Bản chính/Bản chụp 

4 Ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu có) Bản chính/Bản chụp 

5 
Biên bản họp thẩm định của tổ chức thẩm định 

(nếu có) 
Bản chính/Bản chụp 

6 
Ý kiến bảo lưu của cá nhân thuộc tổ chức thẩm 

định (nếu có) 
Bản chính/Bản chụp 

7 

- Danh sách các thành viên tham gia tổ chức 

thẩm định và phân công công việc giữa các 

thành viên (nếu có); 

- Chứng chỉ đào tạo về đấu thầu của các thành 

viên trong tổ chức thẩm định; 

- Các chứng chỉ liên quan khác (nếu có). 

 

8 Các tài liệu có liên quan khác.  
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Mẫu số 3. Mẫu Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
[GHI TÊN CƠ QUAN CỦA 

NGƢỜI CÓ THẨM QUYỀN] 
______________ 

Số:___ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________ 

___, ngày ___  tháng __  năm____ 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

dự án:__[ghi tên dự án] 

 

____[GHI TÊN NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN] 
 

Căn cứ____[Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013]; 

Căn cứ___[Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu]; 

Căn cứ___[căn cứ tính chất, yêu cầu của các gói thầu mà quy định các căn cứ 

pháp lý cho phù hợp]; 

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày _____[ghi ngày, tháng, năm] của ___[ghi tên tổ 

chức thẩm định] về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án____[ghi tên 

dự án]; 

Theo đề nghị của___[ghi tên chủ đầu tư] tại văn bản tờ trình số____[ghi số hiệu tờ 

trình] ngày ____[ghi ngày văn bản] về việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

dự án ___[ghi tên dự án], 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:___[ghi tên dự án] với nội 

dung chi tiết theo phụ lục đính kèm
1
. 

Điều 2.[Ghi tên chủ đầu tư] chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu đƣợc duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. 

[Ghi tên tổ chức, cá nhân giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu] chịu trách nhiệm 

tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu đƣợc giao theo Phụ lục kèm theo 

Quyết định này
2
. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. [ghi tên người đứng 

đầu cơ quan chủ đầu tư]chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận: 

- Nhƣ Điều 2; 

- Lƣu VT. 

[GHI TÊN NGƢỜI CÓ THẨM QUYỀN]
 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

                                                           
1
 Phụ lục phải bao gồm các nội dung quy định tại Điều 5 Thông tƣ này. Trƣờng hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu chỉ 

có 01 gói thầu thì có thể ghi trực tiếp gói thầu bao gồm các nội dung tại Phụ lục đính kèm Mẫu này trong Quyết định 

phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.  
2
  Trƣờng hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu không có nội dung giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu thì xóa bỏ nội 

dung này. 



 

 

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

DỰ ÁN:______[ghi tên dự án] 

(kèm theo Quyết định số___ ngày___tháng___năm___) 

 

ST

T 

Tên gói 

thầu 

Giá 

gói 

thầu 

Nguồ

n 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phƣơng 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian 

bắt đầu 

tổ chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

Tổ chức, 

cá nhân 

giám 

sát
1
 

1          
2          
3          
…          
n          

Tổng giá trị 

các gói thầu 

        

 

 

 

 

                                                           
1
 Ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax của tổ chức, cá nhân đƣợc giao nhiệm vụ thực hiện giám sát, theo dõi 

hoạt động đấu thầu. Trƣờng hợp không áp dụng thì xóa bỏ cột này. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

(Kèm theo Báo cáo thẩm định số__ ngày__tháng__năm__) 

 

BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 
 

STT Nội dung Ghi chú 

1 Văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bản chính/Bản chụp 

2 
Văn bản của tổ chức thẩm định đề nghị chủ đầu 

tư bổ sung tài liệu, giải trình (nếu có) 
Bản chính/Bản chụp 

3 
Văn bản giải trình, bổ sung tài liệu của chủ đầu 

tư (nếu có) 
Bản chính/Bản chụp 

4 Ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu có) Bản chính/Bản chụp 

5 
Biên bản họp thẩm định của tổ chức thẩm định 

(nếu có) 
Bản chính/Bản chụp 

6 
Ý kiến bảo lưu của cá nhân thuộc tổ chức thẩm 

định (nếu có) 
Bản chính/Bản chụp 

7 

- Danh sách các thành viên tham gia tổ chức 

thẩm định và phân công công việc giữa các 

thành viên (nếu có); 

- Chứng chỉ đào tạo về đấu thầu của các thành 

viên trong tổ chức thẩm định; 

- Các chứng chỉ liên quan khác (nếu có). 

 

8 Các tài liệu có liên quan khác.  

 

 

 

 



 

388 

 

Mẫu số 3. Mẫu Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

[GHI TÊN CƠ QUAN CỦA 

NGƢỜI CÓ THẨM QUYỀN] 

______________ 

Số:___ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________ 

___, ngày ___  tháng __  năm____     

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

dự án:__[ghi tên dự án] 

 

____[GHI TÊN NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN] 
 

Căn cứ____[Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013]; 

Căn cứ___[Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu]; 

Căn cứ___[căn cứ tính chất, yêu cầu của các gói thầu mà quy định các căn cứ 

pháp lý cho phù hợp]; 

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày _____[ghi ngày, tháng, năm] của ___[ghi tên tổ 

chức thẩm định] về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án____[ghi tên 

dự án]; 

Theo đề nghị của___[ghi tên chủ đầu tư] tại văn bản tờ trình số____[ghi số hiệu tờ 

trình] ngày ____[ghi ngày văn bản] về việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

dự án ___[ghi tên dự án], 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:___[ghi tên dự án] với nội 

dung chi tiết theo phụ lục đính kèm
1
. 

Điều 2.[Ghi tên chủ đầu tư] chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu đƣợc duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. 

[Ghi tên tổ chức, cá nhân giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu] chịu trách nhiệm 

tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu đƣợc giao theo Phụ lục kèm theo 

Quyết định này
2
. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. [ghi tên người đứng 

đầu cơ quan chủ đầu tư]chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Nơi nhận: 

- Nhƣ Điều 2; 

- Lƣu VT. 

[GHI TÊN NGƢỜI CÓ THẨM QUYỀN]
 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

                                                           
1
 Phụ lục phải bao gồm các nội dung quy định tại Điều 5 Thông tƣ này. Trƣờng hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu chỉ 

có 01 gói thầu thì có thể ghi trực tiếp gói thầu bao gồm các nội dung tại Phụ lục đính kèm Mẫu này trong Quyết định 

phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.  
2
  Trƣờng hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu không có nội dung giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu thì xóa bỏ nội 

dung này. 
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PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

DỰ ÁN:______[ghi tên dự án] 

(kèm theo Quyết định số___ ngày___tháng___năm___) 

 

ST

T 

Tên gói 

thầu 

Giá 

gói 

thầu 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phƣơng 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian 

bắt đầu 

tổ chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

LLo

ại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

Tổ chức, 

cá nhân 

giám 

sát
18

 

1          
2          
3          
…          
n          

Tổng giá trị 

các gói thầu 

        

 

 

 

 

                                                           
18

 Ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax của tổ chức, cá nhân đƣợc giao nhiệm vụ thực hiện giám sát, theo dõi 

hoạt động đấu thầu. Trƣờng hợp không áp dụng thì xóa bỏ cột này. 
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2. Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu 

a) Trình tự thực hiện 

- Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hƣởng, nhà thầu có 

quyền gửi văn bản kiến nghị đến chủ đấu tƣ đối với dự án, bên mời thầu đối với 

mua sắm thƣờng xuyên, mua sắm tập trung từ khi xảy ra sự việc đến trƣớc khi có 

thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu; 

- Chủ đầu tƣ, bên mời thầu phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà 

thầu trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc văn bản kiến nghị của 

nhà thầu; 

- Trƣờng hợp chủ đầu tƣ, bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến 

nghị hoặc nhà thầu không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì nhà thầu có 

quyền gửi văn bản kiến nghị đến ngƣời có thẩm quyền trong thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận đƣợc văn bản giải quyết kiến nghị 

của chủ đầu tƣ, bên mời thầu.  

b) Cách thức thực hiện: 

- Gửi đơn kiến nghị trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bƣu chính 

c) Thành phần hồ sơ:  Đơn kiến nghị nêu rõ nội dung kiến nghị; 

d) Số lƣợng hồ sơ:  01 bản gốc đơn kiến nghị. 

đ) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc đối với chủ đầu tƣ và bên mời 

thầu  kể từ ngày nhận đƣợc văn bản kiến nghị của nhà thầu, 05 ngày làm việc đối 

với ngƣời có thẩm quyền kể từ ngày nhận đƣợc văn bản kiến nghị của nhà thầu. 

e) Cơ quan thực hiện: Ngƣời có thẩm quyền, chủ đầu tƣ, bên mời thầu 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Văn bản giải quyết kiến nghị 

i) Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): Không có 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Không có 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):  

- Kiến nghị là của nhà thầu tham dự thầu 

- Đơn kiến nghị phải có chữ ký của ngƣời ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp 

pháp của nhà thầu, đƣợc đóng dấu (nếu có) 

- Nội dung kiến nghị đó chƣa đƣợc nhà thầu khởi kiện ra Tòa án. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

-  Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 
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3. Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu 

a) Trình tự thực hiện 

- Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hƣởng, nhà thầu có 

quyền gửi văn bản kiến nghị đến chủ đấu tƣ đối với dự án, bên mời thầu đối với 

mua sắm thƣờng xuyên, mua sắm tập trung trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có 

thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu; 

- Chủ đầu tƣ, bên mời thầu phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà 

thầu trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc văn bản kiến nghị của 

nhà thầu; 

- Trƣờng hợp chủ đầu tƣ, bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến 

nghị hoặc nhà thầu không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì nhà thầu có 

quyền gửi văn bản kiến nghị đến ngƣời có thẩm quyền và Hội đồng tƣ vấn giải 

quyết kiến nghị (Chủ tịch Hội đồng tƣ vấn cấp tỉnh là đại diện có thẩm quyền của 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ) trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời 

hoặc ngày nhận đƣợc văn bản giải quyết kiến nghị của chủ đầu tƣ, bên mời thầu; 

- Khi nhận đƣợc văn bản kiến nghị, Hội đồng tƣ vấn giải quyết kiến nghị có 

quyền yêu cầu nhà thầu, chủ đầu tƣ, bên mời thầu và các cơ quan liên quan cung 

cấp thông tin để xem xét và có văn bản báo cáo ngƣời có thẩm quyền về phƣơng 

án, nội dung trả lời kiến nghị trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đƣợc văn 

bản kiến nghị của nhà thầu; 

- Trong trƣờng hợp cần thiết, Hội đồng tƣ vấn giải quyết kiến nghị căn cứ 

vào văn bản kiến nghị của nhà thầu đề nghị ngƣời có thẩm quyền xem xét, tạm 

dừng cuộc thầu. Văn bản tạm dừng cuộc thầu đƣợc tính từ ngày chủ đầu tƣ, bên 

mời thầu nhận đƣợc thông báo tạm dừng cho đến khi ngƣời có thẩm quyền ban 

hành văn bản giải quyết kiến nghị; 

- Ngƣời có thẩm quyền ban hành quyết định giải quyết kiến nghị về kết quả 

lựa chọn nhà thầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc kết quả 

bằng văn bản của Hội đồng tƣ vấn giải quyết kiến nghị. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch hoặc qua 

dịch vụ bƣu chính.  

c) Thành phần hồ sơ:  

- Đơn kiến nghị là của nhà thầu tham dự thầu, gửi đến Hội đồng tƣ vấn giải 

quyết kiến nghị trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc 

ngày nhận đƣợc văn bản giải quyết kiến nghị của chủ đầu tƣ, bên mời thầu 

- Đơn kiến nghị phải có chữ ký của ngƣời ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp 

pháp của nhà thầu, đƣợc đóng dấu (nếu có); 

- Nội dung văn bản trả lời của bên mời thầu (nếu có). 

- Nội dung kiến nghị đó chƣa đƣợc nhà thầu khởi kiện ra Tòa án. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bản gốc đơn kiến nghị. 

đ) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc đối với chủ đầu tƣ và bên mời 

thầu kể từ ngày nhận đƣợc văn bản kiến nghị của nhà thầu, Hội đồng tƣ vấn giải 
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quyết kiến nghị trong vòng 20 ngày, 05 ngày làm việc đối với ngƣời có thẩm 

quyền kể từ ngày nhận đƣợc ý kiến bằng văn bản của Hội đồng tƣ vấn giải quyết 

kiến nghị hoặc nhận đƣợc đơn kiến nghị của nhà thầu.  

e) Cơ quan thực hiện:  

- Chủ đầu tƣ đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thƣờng xuyên; 

- Hội đồng tƣ vấn giải quyết kiến nghị: Phòng Tài chính - Kế hoạch (Chủ 

tịch Hội đồng tƣ vấn giải quyết kiến nghị cấp huyện)  

- Cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân huyện. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản giải quyết kiến nghị 

i) Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): Chi phí cho Hội 

đồng tƣ vấn giải quyết kiến nghị là 0,02% giá dự thầu của nhà thầu có kiến nghị, 

tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng  

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Không có 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):  

- Kiến nghị là của nhà thầu tham dự thầu, gửi đến chủ đầu tƣ, bên mời thầu 

trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu;  

- Đơn kiến nghị phải có chữ ký của ngƣời ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp 

pháp của nhà thầu, đƣợc đóng dấu (nếu có);  

- Nội dung kiến nghị đó chƣa đƣợc nhà thầu khởi kiện ra Tòa án. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

-  Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 
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XIV. LĨNH VỰC HỘ TỊCH 

1. Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nƣớc ngoài  

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Ngƣời có yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ đăng ký khai sinh 

tại Phòng Tƣ pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền. 

- Bƣớc 2: Ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối 

chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do ngƣời yêu 

cầu nộp, xuất trình.  

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, ngƣời tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó 

ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chƣa đầy đủ, hoàn thiện thì hƣớng dẫn ngƣời 

nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trƣờng hợp không thể bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hƣớng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, 

nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của ngƣời tiếp nhận.  

Hồ sơ đăng ký khai sinh sau khi đã đƣợc hƣớng dẫn theo quy định mà không 

đƣợc bổ sung, hoàn thiện thì ngƣời tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc từ chối 

tiếp nhận hồ sơ phải đƣợc thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối, 

ngƣời tiếp nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên.  

- Bƣớc 3: Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ 

và phù hợp, Phòng Tƣ pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trƣờng 

hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng ý giải quyết thì ký Giấy khai sinh 

cấp cho ngƣời đƣợc đăng ký khai sinh; công chức làm công tác hộ tịch ghi nội 

dung khai sinh vào Sổ đăng ký khai sinh và cùng ngƣời đi đăng ký khai sinh ký tên 

vào Sổ. Trƣờng hợp cha, mẹ lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con thì công chức 

làm công tác hộ tịch cập nhật thông tin khai sinh theo hƣớng dẫn để lấy Số định 

danh cá nhân (đối với các địa phƣơng đã triển khai cấp Số định danh cá nhân khi 

đăng ký khai sinh). 

* Lƣu ý: 

+ Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc hoặc 

bản sao đƣợc chứng thực từ bản chính thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ không đƣợc yêu 

cầu xuất trình bản chính; nếu ngƣời yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản 

chính thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký 

vào bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không đƣợc yêu 

cầu ngƣời đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực giấy tờ đó. 

+ Trƣờng hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, 

ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin 

trong Tờ khai và trả lại cho ngƣời xuất trình, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký 

hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Ngƣời tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ 

xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lƣu hồ sơ. 

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp, công chứng hoặc xác 

nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh 

sự, trừ trƣờng hợp đƣợc miễn theo điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giấy 
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tờ bằng tiếng nƣớc ngoài phải đƣợc dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc 

chứng thực chữ ký ngƣời dịch theo quy định của pháp luật. 

+ Ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 

theo quy định của pháp luật hộ tịch, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký hộ tịch 

nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Ngƣời có yêu cầu đăng ký khai sinh trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho 

ngƣời khác thực hiện việc đăng ký khai sinh; 

- Ngƣời thực hiện việc đăng ký khai sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại 

Phòng Tƣ pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ 

qua hệ thống bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

* Giấy tờ phải xuất trình: 

- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cƣớc công dân hoặc các 

giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn 

giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của ngƣời có yêu cầu đăng ký khai 

sinh;  

- Giấy tờ chứng minh nơi cƣ trú để xác định thẩm quyền đăng ký khai sinh. 

- Giấy chứng nhận kết hôn nếu cha, mẹ đã đăng ký kết hôn. 

- Trƣờng hợp trẻ em sinh ra ở nƣớc ngoài về cƣ trú tại Việt Nam thì xuất 

trình giấy tờ chứng minh việc trẻ em nhập cảnh (hộ chiếu, giấy tờ có giá trị đi lại 

quốc tế có dấu xác nhận nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh) và giấy tờ 

chứng minh việc trẻ em cƣ trú tại Việt Nam (văn bản xác nhận của cơ quan công 

an có thẩm quyền). 

Trƣờng hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bƣu chính thì phải gửi kèm theo bản sao 

có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên. 

* Giấy tờ phải nộp 

- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu. 

- Giấy chứng sinh. 

Trƣờng hợp không có Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của ngƣời làm chứng 

xác nhận về việc sinh; nếu không có văn bản của ngƣời làm chứng thì phải có giấy 

cam đoan về việc sinh. 

Trƣờng hợp trẻ em sinh ra tại nƣớc ngoài thì nộp Giấy chứng sinh hoặc giấy 

tờ khác do cơ quan có thẩm quyền nƣớc ngoài cấp xác nhận về việc trẻ em đƣợc 

sinh ra ở nƣớc ngoài và quan hệ mẹ - con (nếu có); 

- Trƣờng hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha, mẹ là ngƣời nƣớc ngoài thì phải nộp 

văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc lựa chọn quốc tịch cho con. Trƣờng hợp 

cha, mẹ chọn quốc tịch nƣớc ngoài cho con thì văn bản thỏa thuận phải có xác 

nhận của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền của nƣớc mà cha mẹ lựa chọn quốc tịch 

cho con. 



 

395 

 

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trƣờng hợp ủy quyền 

thực hiện việc đăng ký khai sinh. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trƣờng hợp nhận 

hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết đƣợc ngay thì trả kết quả trong ngày làm 

việc tiếp theo. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

g) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  

- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cƣ trú của ngƣời cha hoặc ngƣời mẹ thực 

hiện đăng ký khai sinh đối với trẻ em sinh ra ở Việt Nam;  

- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cƣ trú của trẻ em thực hiện đăng ký khai 

sinh đối với trẻ em sinh ra ở nƣớc ngoài, chƣa đƣợc đăng ký khai sinh về cƣ trú tại 

Việt Nam.  

h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Tƣ pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mƣu Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. 

i) Cơ quan phối hợp: Không. 

l) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai sinh 

m) Lệ phí: 75.000 đồng/trƣờng hợp. 

Miễn lệ phí cho ngƣời thuộc gia đình có công với cách mạng; ngƣời thuộc 

hộ nghèo; ngƣời khuyết tật.  

n) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký khai sinh (đƣợc ban hành kèm 

theo Thông tƣ số 15/2015/TT-BTP) 

o) Căn cứ pháp lý:  

- Luật Hộ tịch năm 2014; 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; 

- Thông tƣ số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tƣ pháp hƣớng 

dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật hộ tịch; 

- Thông tƣ số 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ƣơng. 

- Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 

phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang; 

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
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- Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện 

tử; tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bƣu 

chính trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch 

trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH 
 

        Kính gửi: 
(1)

 ....................................................................................  
 

Họ, chữ đệm, tên ngƣời yêu cầu: ....................................................................................... 

Giấy tờ tùy thân: (2)................................................................................................................ 

Nơi cƣ trú: (3)........................................................................................................................ 

Quan hệ với ngƣời đƣợc khai sinh: ..................................................................................... 

Đề nghị cơ quan đăng ký khai sinh cho ngƣời dƣới đây:  

Họ, chữ đệm, tên: ................................................................. ....................... 

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................ghi bằng chữ:........................... 

.................................................................................................................................... 

Nơi sinh: 
(4)

.…………………………………………………………….. ………………. 

Giới tính:....................... Dân tộc:  .................. ...........Quốc tịch: ……………………… 

Quê quán: ................................................................................... 

Họ, chữ đệm, tên cha: ……………………………………….……………….…………………… 

Năm sinh: ...................... Dân tộc: ..........................Quốc tịch: ………………………… 

Nơi cƣ trú: (3) .............................................................................................. 

...................................................................................................................... 

Họ, chữ đệm, tên mẹ: …………………………………………………………………..….……. 

Năm sinh: ...................... Dân tộc:  ................. ...........Quốc tịch: ……………………… 

Nơi cƣ trú: (3) .................................................................................................. 

Tôi cam đoan nội dung đề nghị đăng ký khai sinh trên đây là đúng sự thật, đƣợc sự thỏa 

thuận nhất trí của các bên liên quan theo quy định pháp luật. 

Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trƣớc pháp luật về nội dung cam đoan của mình. 

                                Làm tại: ……………………., ngày ........... tháng ......... năm .............. 

 Ngƣời yêu cầu
 

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

.......................................... 
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Chú thích:  
(1) 
Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh 

Ví dụ: - Ủy ban nhân dân phƣờng Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội 

           - Ủy ban nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(2)

 Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của ngƣời đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày 

cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế  

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 

20/10/2014. 

(3)  
Ghi theo địa chỉ đăng ký thƣờng trú; nếu không có nơi đăng ký thƣờng trú thì ghi theo 

địa chỉ đăng ký tạm trú; trƣờng hợp không có nơi đăng ký thƣờng trú và nơi đăng ký tạm 

trú thì ghi theo địa chỉ đang sinh sống.          
 

(4)
 Trƣờng hợp sinh tại cơ sở y tế thì ghi rõ tên cơ sở y tế và địa danh hành chính  

Ví dụ: - Bệnh viện Phụ sản, Hà Nội  

 Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 

Trƣờng hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã, huyện, 

tỉnh), nơi sinh ra. 

Ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 
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2. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nƣớc ngoài 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Ngƣời có yêu cầu đăng ký kết hôn nộp hồ sơ đăng ký kết hôn tại 
Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền. 

- Bƣớc 2: Ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu 
thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do ngƣời yêu cầu nộp, 
xuất trình.  

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, ngƣời tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó 
ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chƣa đầy đủ, hoàn thiện thì hƣớng dẫn ngƣời 
nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trƣờng hợp không thể bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hƣớng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, 
nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của ngƣời tiếp nhận.  

Hồ sơ đăng ký kết hôn sau khi đã đƣợc hƣớng dẫn theo quy định mà không 
đƣợc bổ sung, hoàn thiện thì ngƣời tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc từ chối 
tiếp nhận hồ sơ phải đƣợc thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối, 
ngƣời tiếp nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên.  

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 
Phòng Tƣ pháp tiến hành nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ và xác minh (nếu thấy cần thiết).  

- Bƣớc 4: Nếu thấy hồ sơ hợp lệ, các bên có đủ điều kiện kết hôn theo quy 
định của Luật hôn nhân và gia đình, không thuộc trƣờng hợp từ chối đăng ký kết 
hôn theo quy định, Phòng Tƣ pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 
xem xét, quyết định. Trƣờng hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân đồng ý giải quyết thì 
ký 02 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn. 

- Bƣớc 5: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn, Phòng Tƣ pháp tổ chức trao 
Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.  

Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân 
dân, công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự 
nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ đăng ký kết hôn, cùng hai bên nam, nữ 
ký tên vào Sổ; hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn. 

Trƣờng hợp một hoặc hai bên nam, nữ không thể có mặt để nhận Giấy 
chứng nhận kết hôn thì theo đề nghị bằng văn bản của họ, Phòng Tƣ pháp gia hạn 
thời gian trao Giấy chứng nhận kết hôn nhƣng không quá 60 ngày, kể từ ngày Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn.  

Hết 60 ngày mà hai bên nam, nữ không đến nhận Giấy chứng nhận kết hôn 
thì Phòng Tƣ pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hủy Giấy chứng 
nhận kết hôn đã ký. 

* Lƣu ý: 

+ Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc hoặc 
bản sao đƣợc chứng thực từ bản chính thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ không đƣợc yêu 
cầu xuất trình bản chính; nếu ngƣời yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản 
chính thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký 
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vào bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không đƣợc yêu 
cầu ngƣời đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực giấy tờ đó. 

+ Trƣờng hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, 
ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin 
trong Tờ khai và trả lại cho ngƣời xuất trình, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký 
hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Ngƣời tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ 
xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lƣu hồ sơ. 

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp, công chứng hoặc xác 
nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh 
sự, trừ trƣờng hợp đƣợc miễn theo điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giấy 
tờ bằng tiếng nƣớc ngoài phải đƣợc dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc 
chứng thực chữ ký ngƣời dịch theo quy định của pháp luật. 

+ Ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 
theo quy định của pháp luật hộ tịch, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký hộ tịch 
nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp. 

b) Cách thức thực hiện:   

Ngƣời yêu cầu đăng ký kết hôn trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Tƣ pháp thuộc 
Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền (bên nam hoặc bên nữ có thể trực tiếp 
nộp hồ sơ mà không cần có văn bản ủy quyền của bên còn lại). 

c) Thành phần hồ sơ: 

* Giấy tờ phải xuất trình 

- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cƣớc công dân hoặc các 
giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn 
giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của công dân Việt Nam.  

- Giấy tờ chứng minh nơi cƣ trú để xác định thẩm quyền trong giai đoạn Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cƣ và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chƣa đƣợc 
xây dựng xong và thực hiện thống nhất trên toàn quốc (giai đoạn chuyển tiếp).  

* Giấy tờ phải nộp 

- Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu, có đủ thông tin của hai bên nam, nữ. 
Hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn; 

- Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nƣớc 
ngoài xác nhận các bên kết hôn không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà 
không có khả năng nhận thức, làm chủ đƣợc hành vi của mình; 

- Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của ngƣời nƣớc ngoài do cơ quan 
có thẩm quyền nƣớc ngoài cấp còn giá trị sử dụng, xác nhận hiện tại ngƣời đó 
không có vợ hoặc không có chồng; trƣờng hợp nƣớc ngoài không cấp xác nhận 
tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nƣớc ngoài 
xác nhận ngƣời đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nƣớc đó. 

Giá trị sử dụng của giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của ngƣời nƣớc 
ngoài đƣợc xác định theo thời hạn ghi trên giấy tờ đó. Trƣờng hợp giấy tờ chứng 
minh tình trạng hôn nhân không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này và giấy xác 
nhận của tổ chức y tế có giá trị trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày cấp.  
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- Ngƣời nƣớc ngoài, công dân Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài phải nộp bản 
sao hộ chiếu/giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc xuất trình bản chính hộ 
chiếu/giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu trong trƣờng hợp trực tiếp nộp hồ sơ. 

- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam cƣ trú trong 
nƣớc (trong giai đoạn chuyển tiếp). 

* Ngoài giấy tờ nêu trên, tùy từng trường hợp, bên nam, bên nữ phải nộp 
hoặc xuất trình giấy tờ tương ứng sau đây: 

- Công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm 
quyền của nƣớc ngoài phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ việc 
ly hôn hoặc hủy việc kết hôn trái pháp luật (Trích lục ghi chú ly hôn); 

- Công dân Việt Nam là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực 
lƣợng vũ trang phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc kết hôn 
với ngƣời nƣớc ngoài không trái với quy định của ngành đó;  

- Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu đăng ký kết hôn đang công tác, học tập, lao 
động có thời hạn ở nƣớc ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do 
Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nƣớc ngoài 
cấp. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

g) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cƣ trú của công dân Việt Nam thực hiện 
đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với ngƣời nƣớc ngoài; giữa công dân 
Việt Nam cƣ trú ở trong nƣớc với công dân Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài; giữa 
công dân Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng 
thời có quốc tịch nƣớc ngoài với công dân Việt Nam hoặc với ngƣời nƣớc ngoài. 

- Trƣờng hợp ngƣời nƣớc ngoài cƣ trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết 
hôn thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cƣ trú của một trong hai bên thực hiện 
đăng ký kết hôn. 

h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Tƣ pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mƣu Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. 

i) Cơ quan phối hợp: Không. 

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kết hôn 

l) Lệ phí: 1.500.000 đồng/trƣờng hợp. 

Miễn lệ phí cho ngƣời thuộc gia đình có công với cách mạng; ngƣời thuộc 
hộ nghèo; ngƣời khuyết tật.  

m) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký kết hôn (đƣợc ban hành kèm theo 
Thông tƣ số 15/2015/TT-BTP). 

n) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
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- Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; 

- Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định; 

- Các bên không bị mất năng lực hành vi dân sự; 

- Việc kết hôn không thuộc một trong các trƣờng hợp cấm kết hôn theo quy 
định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 
2014, gồm: 

+ Kết hôn giả tạo; 

+ Tảo hôn, cƣỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn; 

+ Ngƣời đang có vợ, có chồng mà kết hôn với ngƣời khác hoặc chƣa có vợ, 
chƣa có chồng mà kết hôn với ngƣời đang có chồng, có vợ; 

+ Kết hôn giữa những ngƣời cùng dòng máu về trực hệ; giữa những ngƣời 
có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa ngƣời đã từng là 
cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dƣợng 
với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. 

* Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính. 

o) Căn cứ pháp lý:  

- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; 

- Luật hộ tịch năm 2014; 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; 

- Thông tƣ số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tƣ pháp hƣớng 
dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật hộ tịch; 

- Thông tƣ số 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, 
bổ sung Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng 
dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ƣơng. 

- Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 

phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang; 

- Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện 

tử; tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bƣu 

chính trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch 

trên địa bàn tỉnh An Giang. 

 

 

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      
                

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN 

 
Kính gửi

(3)
:................................................................................................ 

 

 

 

Thông tin Bên nữ Bên nam 

Họ, chữ đệm, tên   

Ngày, tháng, năm sinh   

Dân tộc    

Quốc tịch   

Nơi cƣ trú
 (4)

   

 

 

Giấy tờ tùy thân
(5) 

 

 

 

Kết hôn lần thứ mấy   

       

 Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi là tự 

nguyện, không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam. 

Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trƣớc pháp luật về cam đoan của mình.  

Đề nghị Quý cơ quan đăng ký. 

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

 

 

 

 

 

 

Bên nữ 
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

 

 

 

.................................... 

Bên nam 
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, 

tên) 

 

 

 

 

.................................... 

   Chú thích: 

(1), (2) Trƣờng hợp làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nƣớc ngoài, thì phải dán ảnh của hai bên nam, nữ. 

(3) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký kết hôn. 

(4) Ghi theo nơi đăng ký thƣờng trú, nếu không có nơi đăng ký thƣờng trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trƣờng 

hợp không có nơi đăng ký thƣờng trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống. 

(5) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân nhƣ: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: 

Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/1982). 

 

 

 

 

(1) 

 

 

 

(2) 
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3. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nƣớc ngoài 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Ngƣời có yêu cầu đăng ký khai tử nộp hồ sơ đăng ký khai tử tại 

Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.  

- Bƣớc 2: Ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối 

chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do ngƣời yêu 

cầu nộp, xuất trình.  

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, ngƣời tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó 

ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chƣa đầy đủ, hoàn thiện thì hƣớng dẫn ngƣời 

nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trƣờng hợp không thể bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hƣớng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, 

nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của ngƣời tiếp nhận.  

Hồ sơ đăng ký khai tử sau khi đã đƣợc hƣớng dẫn theo quy định mà không 

đƣợc bổ sung đầy đủ, hoàn thiện thì ngƣời tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc 

từ chối tiếp nhận hồ sơ phải đƣợc thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ 

chối, ngƣời tiếp nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên.  

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy thông tin khai tử đầy đủ và phù hợp, 

Phòng Tƣ pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trƣờng hợp Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng ý giải quyết thì ký Trích lục khai tử cấp cho 

ngƣời có yêu cầu; công chức làm công tác hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký khai tử và 

cùng ngƣời đi đăng ký khai tử ký vào Sổ.  

- Bƣớc 3: Sau khi đăng ký khai tử, Phòng Tƣ pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo, kèm theo Trích lục khai tử (bản sao) 

cho Bộ Ngoại giao để thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của nƣớc mà ngƣời 

chết là công dân. 

* Lƣu ý: 

+ Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc hoặc 

bản sao đƣợc chứng thực từ bản chính thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ không đƣợc yêu 

cầu xuất trình bản chính; nếu ngƣời yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản 

chính thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký 

vào bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không đƣợc yêu 

cầu ngƣời đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực giấy tờ đó. 

+ Trƣờng hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, 

ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin 

trong Tờ khai và trả lại cho ngƣời xuất trình, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký 

hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Ngƣời tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ 

xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lƣu hồ sơ. 

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp, công chứng hoặc xác 

nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh 

sự, trừ trƣờng hợp đƣợc miễn theo điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giấy 

tờ bằng tiếng nƣớc ngoài phải đƣợc dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc 

chứng thực chữ ký ngƣời dịch theo quy định của pháp luật. 
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+ Ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 

theo quy định của pháp luật hộ tịch, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký hộ tịch 

nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Ngƣời có yêu cầu đăng ký khai tử trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho 

ngƣời khác thực hiện việc đăng ký khai tử; 

- Ngƣời thực hiện việc đăng ký khai tử có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban 

nhân dân cấp huyện có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

* Giấy tờ phải xuất trình 

- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cƣớc công dân hoặc các 

giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn 

giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của ngƣời có yêu cầu đăng ký khai tử; 

- Giấy tờ chứng minh nơi cƣ trú cuối cùng của ngƣời chết để xác định thẩm 

quyền (trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cƣ và Cơ sở dữ liệu hộ tịch 

điện tử toàn quốc chƣa đƣợc xây dựng xong và thực hiện thống nhất trên toàn 

quốc); trƣờng hợp không xác định đƣợc nơi cƣ trú cuối cùng của ngƣời chết thì 

xuất trình giấy tờ chứng minh nơi ngƣời đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể của 

ngƣời chết.  

Trƣờng hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bƣu chính thì phải gửi kèm theo bản sao 

có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên. 

* Giấy tờ phải nộp 

- Tờ khai đăng ký khai tử theo mẫu; 

- Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trƣờng hợp ủy quyền 

thực hiện việc đăng ký khai tử.  

 d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, trƣờng hợp nhận 

hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết đƣợc ngay thì trả kết quả trong ngày làm 

việc tiếp theo. Trƣờng hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày 

làm việc. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

g) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  

- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cƣ trú cuối cùng của ngƣời chết thực hiện 

việc đăng ký khai tử cho ngƣời nƣớc ngoài hoặc công dân Việt Nam định cƣ ở 

nƣớc ngoài chết tại Việt Nam;  

- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi ngƣời đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể 

ngƣời chết thực hiện việc đăng ký khai tử trong trƣờng hợp không xác định đƣợc 

nơi cƣ trú cuối cùng của ngƣời chết. 
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h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Tƣ pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mƣu Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. 

i) Cơ quan phối hợp: Không. 

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Trích lục khai tử. 

l) Lệ phí: 75.000 đồng/trƣờng hợp. 

Miễn lệ phí cho ngƣời thuộc gia đình có công với cách mạng; ngƣời thuộc 

hộ nghèo; ngƣời khuyết tật.  

m) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký khai tử (đƣợc ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn thi 

hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật hộ tịch). 

o) Căn cứ pháp lý:  

- Luật hộ tịch năm 2014; 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; 

- Thông tƣ số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tƣ pháp hƣớng 

dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật hộ tịch; 

- Thông tƣ số 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính 

hƣớng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng. 

- Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 

phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang; 

- Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện 

tử; tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bƣu 

chính trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch 

trên địa bàn tỉnh An Giang. 

 

 

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI TỬ 

 

Kính gửi: 
(1)

 ................................................................................................  

Họ, chữ đệm, tên ngƣời yêu cầu:  ................................................................................................................  

Nơi cƣ trú: 
(2)

 .............................................................................................................................................................  

Giấy tờ tùy thân
 (3)

  .................................................................................................................................................  

Quan hệ với ngƣời đã chết:  ...............................................................................................................................  

Đề nghị cơ quan đăng ký khai tử cho ngƣời có tên dƣới đây:  

Họ, chữ đệm, tên:  ..........................................................................................  Giới tính: .....................................  

Ngày, tháng, năm sinh:  .......................................................................................................................................  

Dân tộc:  ...........................................................................................  Quốc tịch:  .................................................  

Nơi cƣ trú cuối cùng: 
(2)

  ......................................................................................................................................  

Giấy tờ tùy thân: 
(3)

  ...............................................................................................................................................  

Đã chết vào lúc:  ............................ giờ  .............  phút, ngày  ................  tháng  .............  năm  ..................  

Nơi chết:  ....................................................................................................................................................................  

Nguyên nhân chết: .................................................................................................................................................  

Số Giấy báo tử/ Giấy tờ thay thế Giấy báo tử: 
(4)

  ................................... do................... ................... 

 .........................................................................................................  cấp ngày  ........  tháng  ........  năm  ...............  

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trƣớc 

pháp luật về cam đoan của mình. 

 Làm tại:  ................................................................................................ , ngày  ........  tháng  ........  năm  ............... 

 

 Ngƣời yêu cầu 

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

............................................ 

 

Chú thích:  
  (1)

 Ghi rõ tên cơ quan thực hiện đăng ký khai tử. 

 
(2)  
Ghi theo địa chỉ đăng ký thƣờng trú; nếu không có nơi đăng ký thƣờng trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký 

tạm trú; trƣờng hợp không có nơi đăng ký thƣờng trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh 

sống. 

 
(3)

 Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân nhƣ: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví 

dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004). 
 (4)

 Nếu ghi theo Giấy báo tử, thì gạch cụm từ “Giấy tờ thay Giấy báo tử”; nếu ghi theo số Giấy tờ thay 

Giấy báo tử thì ghi rõ tên, số giấy tờ và gạch cụm từ “Giấy báo tử”. 
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4. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nƣớc ngoài 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Ngƣời có yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp hồ sơ tại Phòng 
Tƣ pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.  

- Bƣớc 2: Ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, xác 
định tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do ngƣời yêu cầu nộp, xuất trình; đối chiếu 
thông tin trong Tờ khai với giấy tờ trong hồ sơ.  

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, ngƣời tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó 
ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chƣa đầy đủ, hoàn thiện thì hƣớng dẫn ngƣời 
nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trƣờng hợp không thể bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hƣớng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, 
nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của ngƣời tiếp nhận.  

Hồ sơ đăng ký nhận cha, mẹ, con sau khi đã đƣợc hƣớng dẫn theo quy định 
mà không đƣợc bổ sung đầy đủ, hoàn thiện thì ngƣời tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ 
sơ. Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải đƣợc thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý 
do từ chối, ngƣời tiếp nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên.  

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức làm công 
tác hộ tịch xác minh, niêm yết việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp 
huyện trong thời gian 07 ngày liên tục, đồng thời gửi văn bản đề nghị Ủy ban nhân 
dân cấp xã nơi thƣờng trú của ngƣời đƣợc nhận là cha, mẹ, con niêm yết trong thời 
gian 07 ngày liên tục tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Bƣớc 3: Nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, 
Phòng Tƣ pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trƣờng hợp Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân đồng ý giải quyết thì ký Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con 
cấp cho ngƣời có yêu cầu.  

Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt, công chức làm công tác 
hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con, cùng các bên ký vào Sổ. 

* Lƣu ý: 

+ Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc hoặc 
bản sao đƣợc chứng thực từ bản chính thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ không đƣợc yêu 
cầu xuất trình bản chính; nếu ngƣời yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản 
chính thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký 
vào bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không đƣợc yêu 
cầu ngƣời đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực giấy tờ đó. 

+ Trƣờng hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, 
ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin 
trong Tờ khai và trả lại cho ngƣời xuất trình, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký 
hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Ngƣời tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ 
xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lƣu hồ sơ. 

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp, công chứng hoặc xác 
nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh 
sự, trừ trƣờng hợp đƣợc miễn theo điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giấy 
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tờ bằng tiếng nƣớc ngoài phải đƣợc dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc 
chứng thực chữ ký ngƣời dịch theo quy định của pháp luật. 

+ Ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 
theo quy định của pháp luật hộ tịch, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký hộ tịch 
nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp. 

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời có yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con (một hoặc hai bên) trực tiếp 
nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền. 

c) Thành phần hồ sơ: 

* Giấy tờ phải xuất trình 

- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cƣớc công dân hoặc các 
giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn 
giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của công dân Việt Nam.  

- Giấy tờ chứng minh nơi cƣ trú để xác định thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ 
con (trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cƣ và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 
toàn quốc chƣa đƣợc xây dựng xong và thực hiện thống nhất trên toàn quốc). 

* Giấy tờ phải nộp 

- Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu. 

- Giấy tờ, đồ vật hoặc chứng cứ khác chứng minh quan hệ cha, con hoặc 
quan hệ mẹ, con gồm:  

+ Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm 
quyền xác nhận quan hệ cha - con, quan hệ mẹ - con. 

+ Trƣờng hợp không có văn bản nêu trên thì phải có thƣ từ, phim ảnh, băng, 
đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con, quan hệ mẹ con và 
văn bản cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai ngƣời, có ít 
nhất hai ngƣời thân thích của cha, mẹ làm chứng. 

- Trƣờng hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với ngƣời 
nƣớc ngoài hoặc giữa ngƣời nƣớc ngoài với nhau thì ngƣời nƣớc ngoài phải nộp 
bản sao hộ chiếu/giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc xuất trình bản chính hộ 
chiếu/giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu nếu trực tiếp nộp hồ sơ.  

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.  

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

g) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cƣ trú của ngƣời đƣợc nhận là cha, mẹ, con 
thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với ngƣời nƣớc 
ngoài; giữa công dân Việt Nam cƣ trú ở trong nƣớc với công dân Việt Nam định 
cƣ ở nƣớc ngoài; giữa công dân Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài với nhau; giữa 
công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nƣớc ngoài với công dân Việt Nam 
hoặc với ngƣời nƣớc ngoài; giữa ngƣời nƣớc ngoài với nhau mà một hoặc cả hai 
bên thƣờng trú tại Việt Nam. 
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h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Tƣ pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mƣu Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. 

i) Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cƣ trú của ngƣời đƣợc 

nhận là cha, mẹ, con. 

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con. 

l) Lệ phí: 1.500.000 đồng/trƣờng hợp. 

Miễn lệ phí cho ngƣời thuộc gia đình có công với cách mạng; ngƣời thuộc 

hộ nghèo; ngƣời khuyết tật.  

m) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con (đƣợc ban 

hành kèm theo Thông tƣ số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tƣ pháp 

hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-

CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật hộ tịch). 

o) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Bên nhận và bên đƣợc nhận là cha, mẹ, con đều còn sống; 

- Việc nhận cha, mẹ, con không có tranh chấp.  

p) Căn cứ pháp lý:  

- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; 

- Luật hộ tịch năm 2014; 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; 

- Thông tƣ số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tƣ pháp hƣớng 

dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật hộ tịch; 

- Thông tƣ số 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ƣơng. 

- Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 

phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang; 

- Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện 

tử; tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bƣu 

chính trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch 

trên địa bàn tỉnh An Giang. 

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
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                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON 

 
Kính gửi(19):................................................................................................................ ....................... 

 

Họ, chữ đệm, tên ngƣời yêu cầu: ..........................................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................................ 

Dân tộc:.................................................................................Quốc tịch:...................................................................... 

Nơi cƣ trú(2): ............................................................................................................................. ................................... 

Giấy tờ tùy thân (3):...................................................................................................................................... 

Quan hệ với ngƣời nhận cha/mẹ/con(4):...............................................................................................................  

Đề nghị Quý cơ quan công nhận ngƣời có tên dƣới đây: 

Họ, chữ đệm, tên:............................................................................................................................. ............................ 

Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................................ 

Dân tộc:.................................................................................Quốc tịch:...................................................................... 

Nơi cƣ trú (2):............................................................................................................................. .................. 

Giấy tờ tùy thân (3):............................................................................................. 

Là................... của ngƣời có tên dƣới đây: 

Họ, chữ đệm, tên: ............................................................................................................................. ........................... 

Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................................................. ................... 

Dân tộc:.................................................................................Quốc tịch:...................................................................... 

Nơi cƣ trú(2): ............................................................................................................................. ............... 

Giấy tờ tùy thân(3):............................................................................................................................. ........................... 

Tôi cam đoan việc nhận.......................................nói trên là đúng sự thật, tự nguyện, không có 

tranh chấp và chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về cam đoan của mình. 

Kính đề nghị Quý cơ quan đăng ký. 

      Làm tại..........................................ngày ............tháng............năm............  

                                                                                                    Người yêu cầu 

                                     (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

                                                                                    

                           
                        ..............................                                                                                       
 

 Ý kiến của ngƣời hiện đang là mẹ hoặc cha
(5)

       Ý kiến của ngƣời đƣợc nhận là cha, mẹ, con(6) 
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Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai: 
................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

 

Chú thích: 

 
(1)

 Ghi rõ tên cơ quan đăng ký; 
(2)

 Ghi theo địa chỉ đăng ký thƣờng trú; nếu không có nơi đăng ký thƣờng trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký 

tạm trú; trƣờng hợp không có nơi đăng ký thƣờng trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống. 
(3)

 Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân nhƣ: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví 

dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004); 
(4)

 Chỉ cần thiết trong trƣờng hợp ngƣời khai không đồng thời là ngƣời nhận cha/mẹ/con; 
(5)

 Chỉ cần thiết trong trƣờng hợp cha hoặc mẹ nhận con chƣa thành niên hoặc ngƣời đã thành niên nhƣng 

mất năng lực hành vi dân sự, ghi ý kiến của ngƣời là cha nếu mẹ là ngƣời yêu cầu, ý kiến ngƣời mẹ nếu 

cha là ngƣời yêu cầu (trừ trƣờng hợp ngƣời đó đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn 

chế năng lực hành vi dân sự); 
(6)

 Chỉ cần thiết trong trƣờng hợp ngƣời đƣợc nhận là trẻ em từ đủ 9 tuổi trở lên. 
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5. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu 

tố nƣớc ngoài 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Ngƣời có yêu cầu đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con nộp hồ 

sơ tại Phòng Tƣ pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.  

- Bƣớc 2: Ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối 

chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do ngƣời yêu 

cầu nộp, xuất trình.  

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, ngƣời tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó 

ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chƣa đầy đủ, hoàn thiện thì hƣớng dẫn ngƣời 

nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trƣờng hợp không thể bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hƣớng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, 

nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của ngƣời tiếp nhận.  

Hồ sơ đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con sau khi đã đƣợc hƣớng dẫn 

theo quy định mà không đƣợc bổ sung, hoàn thiện thì ngƣời tiếp nhận từ chối tiếp 

nhận hồ sơ. Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải đƣợc thể hiện bằng văn bản, trong đó 

ghi rõ lý do từ chối, ngƣời tiếp nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên.  

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công 

chức làm công tác hộ tịch xác minh, niêm yết việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở Ủy 

ban nhân dân cấp huyện trong thời gian 07 ngày liên tục, đồng thời gửi văn bản đề 

nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thƣờng trú của ngƣời đƣợc nhận là cha, mẹ, con 

niêm yết trong thời gian 07 ngày liên tục tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Bƣớc 4: Nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng, không có tranh chấp; 

thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, Phòng Tƣ pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện. Trƣờng hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng ý giải 

quyết thì ký Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con và Giấy khai sinh cấp cho ngƣời 

có yêu cầu. Trƣờng hợp cha, mẹ lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con thì công 

chức làm công tác hộ tịch cập nhật thông tin khai sinh theo hƣớng dẫn để lấy Số 

định danh cá nhân (đối với các địa phƣơng đã triển khai cấp Số định danh cá nhân 

khi đăng ký khai sinh). 

Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt, công chức làm công tác 

hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con, Sổ đăng ký khai sinh và cùng ngƣời 

đi đăng ký hộ tịch ký vào Sổ. 

* Lƣu ý: 

+ Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc hoặc 

bản sao đƣợc chứng thực từ bản chính thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ không đƣợc yêu 

cầu xuất trình bản chính; nếu ngƣời yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản 

chính thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký 

vào bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không đƣợc yêu 

cầu ngƣời đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực giấy tờ đó. 

+ Trƣờng hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, 

ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin 
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trong Tờ khai và trả lại cho ngƣời xuất trình, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký 

hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Ngƣời tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ 

xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lƣu hồ sơ. 

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp, công chứng hoặc xác 

nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh 

sự, trừ trƣờng hợp đƣợc miễn theo điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giấy 

tờ bằng tiếng nƣớc ngoài phải đƣợc dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc 

chứng thực chữ ký ngƣời dịch theo quy định của pháp luật. 

+ Ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 

theo quy định của pháp luật hộ tịch, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký hộ tịch 

nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp. 

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời có yêu cầu đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con (một hoặc hai 

bên) nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tƣ pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có 

thẩm quyền. 

c) Thành phần hồ sơ: 

* Giấy tờ phải xuất trình: 

- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cƣớc công dân hoặc các 

giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn 

giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của ngƣời có yêu cầu đăng ký khai 

sinh và nhận cha, mẹ, con;  

- Giấy tờ chứng minh nơi cƣ trú để xác định thẩm quyền đăng ký khai sinh, 

nhận cha, mẹ, con (trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cƣ và Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chƣa đƣợc xây dựng xong và thực hiện thống nhất 

trên toàn quốc). 

- Trƣờng hợp trẻ em sinh ra ở nƣớc ngoài về cƣ trú tại Việt Nam thì xuất 

trình giấy tờ chứng minh việc trẻ em nhập cảnh (hộ chiếu, giấy tờ có giá trị đi lại 

quốc tế có dấu xác nhận nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh) và giấy tờ 

chứng minh việc trẻ em cƣ trú tại Việt Nam (văn bản xác nhận của cơ quan công 

an có thẩm quyền). 

* Giấy tờ phải nộp 

- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu;  

- Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu. 

- Giấy chứng sinh. 

+ Trƣờng hợp không có Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của ngƣời làm 

chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có văn bản của ngƣời làm chứng thì phải 

có giấy cam đoan về việc sinh. 

+ Trƣờng hợp trẻ em sinh ra tại nƣớc ngoài thì nộp Giấy chứng sinh hoặc 

giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền nƣớc ngoài cấp xác nhận về việc trẻ em 

đƣợc sinh ra ở nƣớc ngoài và quan hệ mẹ - con nếu có; 
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- Trƣờng hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha, mẹ là ngƣời nƣớc ngoài thì phải nộp 

văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc lựa chọn quốc tịch cho con. Trƣờng hợp 

cha, mẹ chọn quốc tịch nƣớc ngoài cho con thì văn bản thỏa thuận phải có xác 

nhận của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền của nƣớc mà cha mẹ lựa chọn quốc tịch 

cho con. 

- Giấy tờ, đồ vật hoặc chứng cứ khác chứng minh quan hệ cha, con hoặc 

quan hệ mẹ, con gồm:  

+ Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm 

quyền ở trong nƣớc hoặc nƣớc ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con. 

+ Trƣờng hợp không có văn bản nêu trên thì phải có thƣ từ, phim ảnh, băng, 

đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con, quan hệ mẹ con và 

văn bản cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai ngƣời, có ít 

nhất hai ngƣời thân thích của cha, mẹ làm chứng. 

- Trƣờng hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với ngƣời 

nƣớc ngoài hoặc giữa ngƣời nƣớc ngoài với nhau thì ngƣời nƣớc ngoài phải nộp 

bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu để chứng minh về nhân thân.  

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

g) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  

- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cƣ trú của ngƣời cha hoặc ngƣời mẹ thực 

hiện đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con đối với trẻ em sinh ra ở Việt 

Nam;  

- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cƣ trú của trẻ em thực hiện đăng ký khai 

sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con đối với trẻ em sinh ra ở nƣớc ngoài, chƣa đƣợc 

đăng ký khai sinh về cƣ trú tại Việt Nam. 

h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Tƣ pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mƣu Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. 

i) Cơ quan phối hợp: Không. 

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai sinh, Trích lục đăng 

ký nhận cha, mẹ, con. 

l) Lệ phí:  

- 75.000 đồng/trƣờng hợp đối với việc đăng ký khai sinh. 

- 1.500.000 đồng/trƣờng hợp đối với việc đăng ký nhận cha, mẹ, con. 

Miễn lệ phí cho ngƣời thuộc gia đình có công với cách mạng; ngƣời thuộc 

hộ nghèo; ngƣời khuyết tật.  

m) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký khai sinh, Tờ khai đăng ký nhận 

cha, mẹ, con (đƣợc ban hành kèm theo Thông tƣ số 15/2015/TT-BTP ngày 
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16/11/2015 của Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và 

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch). 

o) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

- Bên nhận và bên đƣợc nhận là cha, mẹ, con đều còn sống; 

- Việc nhận cha, mẹ, con không có tranh chấp.  

p) Căn cứ pháp lý:  

- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; 

- Luật hộ tịch năm 2014; 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; 

- Thông tƣ số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tƣ pháp hƣớng 

dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật hộ tịch; 

- Thông tƣ số 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ƣơng. 

- Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 

phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang; 

- Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện 

tử; tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bƣu 

chính trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch 

trên địa bàn tỉnh An Giang. 

 

 

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH 
 

        Kính gửi: 
(1) ........................................................................................  

 

Họ, chữ đệm, tên ngƣời yêu cầu: .............................................................................. 

Giấy tờ tùy thân: (2)......................................................................................................... 

Nơi cƣ trú: (3).............................................................................................................. 

Quan hệ với ngƣời đƣợc khai sinh: ......................................................... 

Đề nghị cơ quan đăng ký khai sinh cho ngƣời dƣới đây:  

Họ, chữ đệm, tên:.................................................. 

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................ghi bằng chữ:........................ 

Nơi sinh: 
(4)

.…………………………………………… ………………………………. 

Giới tính:....................... Dân tộc:  .................. ...........Quốc tịch: ………………………… 

Quê quán: ........................................................................................... 

Họ, chữ đệm, tên cha: ……………………….…………………………….…………………… 

Năm sinh: ...................... Dân tộc: ..........................Quốc tịch: ………………………… 

Nơi cƣ trú: (3) ...................................................................................... 

Họ, chữ đệm, tên mẹ: ………………………………………………. 

Năm sinh: ...................... Dân tộc:  ................. ...........Quốc tịch: ………………… 

Nơi cƣ trú: (3) ......................................................................................... 

Tôi cam đoan nội dung đề nghị đăng ký khai sinh trên đây là đúng sự thật, đƣợc sự thỏa 

thuận nhất trí của các bên liên quan theo quy định pháp luật. 

Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trƣớc pháp luật về nội dung cam đoan của mình. 

                                Làm tại: ……………………., ngày ........... tháng ......... năm .............. 

 Ngƣời yêu cầu
 

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

 

.......................................... 
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Chú thích:  

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh 

Ví dụ: - Ủy ban nhân dân phƣờng Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội 

           - Ủy ban nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(2)

 Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của ngƣời đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày 

cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế  

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 

20/10/2014. 

(3)  
Ghi theo địa chỉ đăng ký thƣờng trú; nếu không có nơi đăng ký thƣờng trú thì ghi theo 

địa chỉ đăng ký tạm trú; trƣờng hợp không có nơi đăng ký thƣờng trú và nơi đăng ký tạm 

trú thì ghi theo địa chỉ đang sinh sống.          
 

(4)
 Trƣờng hợp sinh tại cơ sở y tế thì ghi rõ tên cơ sở y tế và địa danh hành chính  

Ví dụ: - Bệnh viện Phụ sản, Hà Nội  

 Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 

Trƣờng hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã, huyện, 

tỉnh), nơi sinh ra. 

Ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 
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                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON 

 
Kính gửi(20):............................................................................................................................. .......... 

 

Họ, chữ đệm, tên ngƣời yêu cầu: .......................................................................................................................... 

Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................................................. ................... 

Dân tộc:.................................................................................Quốc tịch:...................................................................... 

Nơi cƣ trú(2): ................................................................................................................................................................  

Giấy tờ tùy thân (3):............................................................................................................................. ......... 

Quan hệ với ngƣời nhận cha/mẹ/con(4):...............................................................................................................  

Đề nghị Quý cơ quan công nhận ngƣời có tên dƣới đây: 

Họ, chữ đệm, tên:.........................................................................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................................................ ........................ 

Dân tộc:.................................................................................Quốc tịch:...................................................................... 

Nơi cƣ trú (2):...............................................................................................................................................  

Giấy tờ tùy thân (3):............................................................................................. 

Là................... của ngƣời có tên dƣới đây: 

Họ, chữ đệm, tên: ............................................................................................................................. ........................... 

Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................................ 

Dân tộc:.................................................................................Quốc tịch:...................................................................... 

Nơi cƣ trú(2): ............................................................................................................................. ............... 

Giấy tờ tùy thân(3):........................................................................................................................................................ 

Tôi cam đoan việc nhận.......................................nói trên là đúng sự thật, tự nguyện, không có 

tranh chấp và chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về cam đoan của mình. 

Kính đề nghị Quý cơ quan đăng ký. 

      Làm tại..........................................ngày ............tháng............năm............  

                                                                                                    Người yêu cầu 

                                     (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

                                                                                    

                           
                        ..............................                                                                                       
 

 Ý kiến của ngƣời hiện đang là mẹ hoặc cha
(5)

       Ý kiến của ngƣời đƣợc nhận là cha, mẹ, con(6) 

 

 

 

 

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai: 
................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 
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Chú thích: 

 
(1)

 Ghi rõ tên cơ quan đăng ký; 
(2)

 Ghi theo địa chỉ đăng ký thƣờng trú; nếu không có nơi đăng ký thƣờng trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký 

tạm trú; trƣờng hợp không có nơi đăng ký thƣờng trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống. 
(3)

 Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân nhƣ: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví 

dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004); 
(4)

 Chỉ cần thiết trong trƣờng hợp ngƣời khai không đồng thời là ngƣời nhận cha/mẹ/con; 
(5)

 Chỉ cần thiết trong trƣờng hợp cha hoặc mẹ nhận con chƣa thành niên hoặc ngƣời đã thành niên nhƣng 

mất năng lực hành vi dân sự, ghi ý kiến của ngƣời là cha nếu mẹ là ngƣời yêu cầu, ý kiến ngƣời mẹ nếu 

cha là ngƣời yêu cầu (trừ trƣờng hợp ngƣời đó đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn 

chế năng lực hành vi dân sự); 
(6)

 Chỉ cần thiết trong trƣờng hợp ngƣời đƣợc nhận là trẻ em từ đủ 9 tuổi trở lên. 
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6. Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nƣớc ngoài 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Ngƣời có yêu cầu đăng ký giám hộ nộp hồ sơ tại Phòng Tƣ pháp 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.  

- Bƣớc 2: Ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, xác 

định tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do ngƣời yêu cầu nộp, xuất trình; đối chiếu 

thông tin trong Tờ khai với giấy tờ trong hồ sơ.  

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, ngƣời tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó 

ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chƣa đầy đủ, hoàn thiện thì hƣớng dẫn ngƣời 

nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trƣờng hợp không thể bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hƣớng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, 

nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của ngƣời tiếp nhận.  

Hồ sơ đăng ký hộ tịch sau khi đã đƣợc hƣớng dẫn theo quy định mà không 

đƣợc bổ sung đầy đủ, hoàn thiện thì ngƣời tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc 

từ chối tiếp nhận hồ sơ phải đƣợc thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ 

chối, ngƣời tiếp nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên.  

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc đối với việc đăng ký giám hộ cử, 

03 ngày làm việc đối với việc đăng ký giám hộ đƣơng nhiên, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ, nếu thấy đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì Phòng Tƣ pháp báo cáo Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trƣờng hợp Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện đồng 

ý giải quyết thì ký cấp Trích lục đăng ký giám hộ cho ngƣời có yêu cầu; công chức 

làm công tác hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký giám hộ, cùng ngƣời đi đăng ký giám hộ ký 

vào Sổ. 

* Lƣu ý: 

+ Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc hoặc 

bản sao đƣợc chứng thực từ bản chính thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ không đƣợc yêu 

cầu xuất trình bản chính; nếu ngƣời yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản 

chính thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký 

vào bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không đƣợc yêu 

cầu ngƣời đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực giấy tờ đó. 

+ Trƣờng hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, 

ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin 

trong Tờ khai và trả lại cho ngƣời xuất trình, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký 

hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Ngƣời tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ 

xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lƣu hồ sơ. 

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp, công chứng hoặc xác 

nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh 

sự, trừ trƣờng hợp đƣợc miễn theo điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giấy 

tờ bằng tiếng nƣớc ngoài phải đƣợc dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc 

chứng thực chữ ký ngƣời dịch theo quy định của pháp luật. 
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+ Ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 

theo quy định của pháp luật hộ tịch, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký hộ tịch 

nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Ngƣời có yêu cầu đăng ký giám hộ trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho 

ngƣời khác thực hiện việc đăng ký giám hộ; 

- Ngƣời thực hiện việc đăng ký giám hộ có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy 

ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

* Giấy tờ phải xuất trình: 

- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cƣớc công dân hoặc các 

giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn 

giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của ngƣời có yêu cầu đăng ký giám hộ.  

- Giấy tờ chứng minh nơi cƣ trú để xác định thẩm quyền đăng ký giám hộ 

(trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cƣ và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 

toàn quốc chƣa đƣợc xây dựng xong và thực hiện thống nhất trên toàn quốc). 

* Giấy tờ phải nộp 

- Tờ khai đăng ký giám hộ theo mẫu. 

- Văn bản cử ngƣời giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự đối với trƣờng 

hợp đăng ký giám hộ cử; giấy tờ chứng minh điều kiện giám hộ đƣơng nhiên theo quy 

định của Bộ luật dân sự đối với trƣờng hợp đăng ký giám hộ đƣơng nhiên; trƣờng hợp 

có nhiều ngƣời cùng đủ điều kiện làm giám hộ đƣơng nhiên thì nộp thêm văn bản 

thỏa thuận về việc cử một ngƣời làm giám hộ đƣơng nhiên. 

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trƣờng hợp ủy quyền 

thực hiện đăng ký giám hộ. Trƣờng hợp ngƣời đƣợc ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, 

con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của ngƣời ủy quyền thì văn bản ủy quyền không 

phải công chứng, chứng thực, nhƣng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với 

ngƣời ủy quyền. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc đối với việc đăng ký giám hộ cử, 

03 ngày làm việc đối với việc đăng ký giám hộ đƣơng nhiên.  

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

g) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cƣ trú của ngƣời đƣợc giám hộ hoặc ngƣời 

giám hộ thực hiện đăng ký giám hộ giữa công dân Việt Nam và ngƣời nƣớc ngoài 

cùng cƣ trú tại Việt Nam. 

h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Tƣ pháp tiếp nhận hồ sơ và tham mƣu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện xem xét, quyết định. 
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i) Cơ quan phối hợp: Không. 

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Trích lục đăng ký giám hộ. 

l) Lệ phí: 75.000 đồng/trƣờng hợp. 

Miễn lệ phí cho ngƣời thuộc gia đình có công với cách mạng; ngƣời thuộc 

hộ nghèo; ngƣời khuyết tật.  

m) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký giám hộ (đƣợc ban hành kèm 

theo Thông tƣ số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn 

thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật hộ tịch). 

n) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Việc giám hộ giữa 

công dân Việt Nam và ngƣời nƣớc ngoài cùng cƣ trú tại Việt Nam. 

o) Căn cứ pháp lý:  

- Bộ luật Dân sự năm 2015. 

- Luật hộ tịch năm 2014; 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; 

- Thông tƣ số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tƣ pháp hƣớng 

dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật hộ tịch; 

- Thông tƣ số 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ƣơng. 

- Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 

phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang; 

- Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện 

tử; tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bƣu 

chính trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch 

trên địa bàn tỉnh An Giang. 

 

 

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ 

 
Kính gửi: 

(1)
 ........................................................................................................  

 

Họ, chữ đệm, tên ngƣời yêu cầu: ................................................................................Giới tính  .............  

Nơi cƣ trú: 
(2)

 ............................................................................................................................................................  

Giấy tờ tùy thân: 
(3)

  ...............................................................................................................................................  

Đề nghị cơ quan đăng ký việc giám hộ giữa những ngƣời có tên dƣới đây:  

Ngƣời giám hộ: 

Họ, chữ đệm, tên: .................................................................................................... Giới tính  ..........................  

Ngày, tháng, năm sinh:  .......................................................................................................................................  

Dân tộc:......................................................................Quốc tịch:  ...................................................................................  

Nơi cƣ trú: 
(2)

 .............................................................................................................................................................  

Giấy tờ tùy thân: 
(3)

................................................................................................................................................. 

Ngƣời đƣợc giám hộ: 

Họ, chữ đệm, tên: .................................................................................................... Giới tính  ..........................  

Ngày, tháng, năm sinh:  .......................................................................................................................................  

Dân tộc: ........................................................................Quốc tịch:  ...............................................................................  

Nơi cƣ trú: 
(2)

 ............................................................................................................................................................  

Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân:  ......................................................................................................................  

Lý do đăng ký giám hộ:  ...................................................................................................................................    

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trƣớc 

pháp luật về cam đoan của mình. 

   Làm tại:  ............................................................................................. , ngày  ........  tháng  ........  năm  ............... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngƣời yêu cầu
 

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

 

 

............................................. 

 
Chú thích:  
(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký giám hộ. 
(2)  

Ghi theo nơi đăng ký thƣờng trú, nếu không có nơi đăng ký thƣờng trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; 

trƣờng hợp không có nơi đăng ký thƣờng trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống. 
(3)

 Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân nhƣ: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví 

dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2014). 
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7. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nƣớc ngoài  

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Ngƣời có yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ nộp hồ sơ tại Ủy ban 

nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.  

- Bƣớc 2: Ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, xác 

định tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do ngƣời yêu cầu nộp, xuất trình; đối chiếu 

thông tin trong Tờ khai với giấy tờ trong hồ sơ.  

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, ngƣời tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó 

ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chƣa đầy đủ, hoàn thiện thì hƣớng dẫn ngƣời 

nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trƣờng hợp không thể bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hƣớng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, 

nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của ngƣời tiếp nhận.  

Hồ sơ đăng ký hộ tịch sau khi đã đƣợc hƣớng dẫn theo quy định mà không 

đƣợc bổ sung đầy đủ, hoàn thiện thì ngƣời tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc 

từ chối tiếp nhận hồ sơ phải đƣợc thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ 

chối, ngƣời tiếp nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên.  

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu 

thấy đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì Phòng Tƣ pháp báo cáo Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp huyện. Trƣờng hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng ý 

giải quyết thì ký cấp Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ cho ngƣời có yêu cầu; 

công chức làm công tác hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký chấm dứt giám hộ, cùng ngƣời 

đi đăng ký chấm dứt giám hộ ký vào Sổ. 

* Lƣu ý: 

+ Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc hoặc 

bản sao đƣợc chứng thực từ bản chính thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ không đƣợc yêu 

cầu xuất trình bản chính; nếu ngƣời yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản 

chính thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký 

vào bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không đƣợc yêu 

cầu ngƣời đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực giấy tờ đó. 

+ Trƣờng hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, 

ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin 

trong Tờ khai và trả lại cho ngƣời xuất trình, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký 

hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Ngƣời tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ 

xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lƣu hồ sơ. 

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp, công chứng hoặc xác 

nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh 

sự, trừ trƣờng hợp đƣợc miễn theo điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giấy 

tờ bằng tiếng nƣớc ngoài phải đƣợc dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc 

chứng thực chữ ký ngƣời dịch theo quy định của pháp luật. 

+ Ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 

theo quy định của pháp luật hộ tịch, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký hộ tịch 

nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp. 
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 b) Cách thức thực hiện:  

- Ngƣời có yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ trực tiếp thực hiện hoặc ủy 

quyền cho ngƣời khác nộp hồ sơ đăng ký chấm dứt giám hộ; 

- Ngƣời nộp hồ sơ đăng ký chấm dứt giám hộ có thể nộp trực tiếp tại Phòng 

Tƣ pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ 

thống bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

* Giấy tờ phải xuất trình 

- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cƣớc công dân hoặc các 

giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá 

trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của ngƣời có yêu cầu đăng ký chấm dứt 

giám hộ.  

Trƣờng hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bƣu chính thì phải gửi kèm theo bản sao 

có chứng thực giấy tờ phải xuất trình nêu trên. 

* Giấy tờ phải nộp 

- Tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ theo mẫu. 

- Giấy tờ làm căn cứ chấm dứt giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự. 

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trƣờng hợp ủy quyền 

thực hiện đăng ký chấm dứt giám hộ. Trƣờng hợp ngƣời đƣợc ủy quyền là ông, bà, 

cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của ngƣời ủy quyền thì văn bản ủy 

quyền không phải công chứng, chứng thực, nhƣng phải có giấy tờ chứng minh mối 

quan hệ với ngƣời ủy quyền. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc.  

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

g) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã 

đăng ký giám hộ thực hiện đăng ký chấm dứt giám hộ. 

h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Tƣ pháp tiếp nhận hồ sơ và tham mƣu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện xem xét, quyết định. 

i) Cơ quan phối hợp: Không. 

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ. 

l) Lệ phí: 75.000 đồng/trƣờng hợp. 

Miễn lệ phí cho ngƣời thuộc gia đình có công với cách mạng; ngƣời thuộc 

hộ nghèo; ngƣời khuyết tật.  

m) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ (đƣợc ban 

hành kèm theoThông tƣ số 15/2015/TT-BTP). 
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n) Căn cứ pháp lý:  

- Bộ luật Dân sự năm 2015; 

- Luật hộ tịch năm 2014; 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; 

- Thông tƣ số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tƣ pháp hƣớng 

dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật hộ tịch; 

- Thông tƣ số 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ƣơng. 

- Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 

phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang; 

- Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện 

tử; tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bƣu 

chính trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch 

trên địa bàn tỉnh An Giang. 

 

 

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
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          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT GIÁM HỘ 

 

Kính gửi: 
(1)

  .............................................................................  

 
Họ, chữ đệm, tên ngƣời yêu cầu:......................................................................... 

Nơi cƣ trú: 
(2)

........................................................................................................... 

Giấy tờ tùy thân: 
(3)

............................................................................................... 

Đề nghị cơ quan đăng ký chấm dứt việc giám hộ giữa: 

Ngƣời giám hộ: 

Họ, chữ đệm, tên: ...................................................... Giới tính: .............................. 

Ngày, tháng, năm sinh:........................................... 

Dân tộc:................................................................... Quốc tịch: ............................ 

Nơi cƣ trú
(2)

:............................................................................................................ 

Giấy tờ tùy thân: 
(3)

................................................................................................ 

Ngƣời đƣợc giám hộ: 

Họ, chữ đệm, tên: .....................................................................Giới tính: .............. 

Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................ 

Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:............... 

Nơi cƣ trú: 
(2) 

........................................................................................................... 

Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân: 
(3)

......................................................................... 

Đã đăng ký giám hộ tại quyển số: ..........................., số .........................................  

Ngày ....... tháng ......... năm ......... của
(4) 

................................................................ 

Lý do chấm dứt việc giám hộ:.............................................................................. 

................................................................................................................................. 

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trƣớc 

pháp luật về cam đoan của mình. 

   Làm tại: ........................................................................., ngày  ......  tháng  .....  năm .... 

                                         

 

 

Ngƣời yêu cầu
 

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 
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Chú thích:  
(1)

 Ghi rõ tên cơ quan đăng ký chấm dứt giám hộ. 
(2)

 Ghi theo nơi đăng ký thƣờng trú, nếu không có nơi đăng ký thƣờng trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm 

trú; trƣờng hợp không có nơi đăng ký thƣờng trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.  
(3)

 Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân nhƣ: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ 
thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 

20/10/2014). 
(4) 
Ghi tên cơ quan đăng ký giám hộ trƣớc đây.
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8. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Ngƣời có yêu cầu thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại 
dân tộc nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.  

- Bƣớc 2: Ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, xác 
định tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do ngƣời yêu cầu nộp, xuất trình; đối chiếu 
thông tin trong Tờ khai với giấy tờ trong hồ sơ.  

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, ngƣời tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó 
ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chƣa đầy đủ, hoàn thiện thì hƣớng dẫn ngƣời 
nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trƣờng hợp không thể bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hƣớng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, 
nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của ngƣời tiếp nhận.  

Hồ sơ đăng ký hộ tịch sau khi đã đƣợc hƣớng dẫn theo quy định mà không 
đƣợc bổ sung đầy đủ, hoàn thiện thì ngƣời tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc 
từ chối tiếp nhận hồ sơ phải đƣợc thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ 
chối, ngƣời tiếp nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên.  

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 3 ngày làm việc đối với việc thay đổi, cải chính hộ 
tịch, xác định lại dân tộc; ngay trong ngày làm việc đối với việc bổ sung hộ tịch, 
nếu thấy việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc là có cơ sở, 
phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, Phòng Tƣ 
pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trƣờng hợp Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp huyện đồng ý giải quyết thì ký Trích lục thay đổi/cải chính/bổ sung 
hộ tịch/xác định lại dân tộc tƣơng ứng cấp cho ngƣời có yêu cầu; công chức làm 
công tác hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định 
lại dân tộc và cùng ngƣời đi đăng ký hộ tịch ký vào Sổ.  

* Lƣu ý: 

+ Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc hoặc 
bản sao đƣợc chứng thực từ bản chính thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ không đƣợc yêu 
cầu xuất trình bản chính; nếu ngƣời yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản 
chính thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký 
vào bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không đƣợc yêu 
cầu ngƣời đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực giấy tờ đó. 

+ Trƣờng hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, 
ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin 
trong Tờ khai và trả lại cho ngƣời xuất trình, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký 
hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Ngƣời tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ 
xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lƣu hồ sơ. 

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp, công chứng hoặc xác 
nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh 
sự, trừ trƣờng hợp đƣợc miễn theo điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giấy 
tờ bằng tiếng nƣớc ngoài phải đƣợc dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc 
chứng thực chữ ký ngƣời dịch theo quy định của pháp luật. 
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+ Ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 
theo quy định của pháp luật hộ tịch, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký hộ tịch 
nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Ngƣời có yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại 
dân tộc trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho ngƣời khác thực hiện;  

- Ngƣời thực hiện đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại 
dân tộc có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tƣ pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
huyện có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

* Giấy tờ phải xuất trình 

- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cƣớc công dân hoặc các 
giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn 
giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của ngƣời có yêu cầu đăng ký thay đổi, 
cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.  

- Giấy tờ chứng minh nơi cƣ trú để xác định thẩm quyền đăng ký trong 
trƣờng hợp cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc không phải tại Ủy ban 
nhân dân cấp huyện nơi đăng ký hộ tịch trƣớc đây (trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cƣ và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chƣa đƣợc xây dựng 
xong và thực hiện thống nhất trên toàn quốc). 

Trƣờng hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bƣu chính thì phải gửi kèm theo bản sao 
có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên. 

* Giấy tờ phải nộp 

- Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 
theo mẫu. 

- Giấy tờ liên quan đến việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại 
dân tộc. 

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trƣờng hợp ủy quyền 
thực hiện việc đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc. 
Trƣờng hợp ngƣời đƣợc ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em 
ruột của ngƣời ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, 
nhƣng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với ngƣời ủy quyền. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết:  

- Ngay trong ngày làm việc đối với việc bổ sung hộ tịch, trƣờng hợp nhận hồ sơ 
sau 15 giờ mà không giải quyết đƣợc ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.  

- 03 ngày làm việc đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân 
tộc. Trƣờng hợp cần phải xác minh thì thời hạn đƣợc kéo dài không quá 06 ngày 
làm việc. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

g) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  
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- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trƣớc đây hoặc nơi cƣ 
trú của ngƣời nƣớc ngoài giải quyết việc cải chính, bổ sung hộ tịch của ngƣời nƣớc 
ngoài đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trƣớc đây giải quyết 
việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc cho ngƣời Việt Nam 
định cƣ ở nƣớc ngoài. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trƣớc đây hoặc nơi cƣ 
trú của cá nhân giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam 
từ đủ 14 tuổi trở lên cƣ trú trong nƣớc; xác định lại dân tộc. 

h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tƣ pháp tiếp nhận hồ sơ 
và tham mƣu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. 

i) Cơ quan phối hợp: Không 

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Trích lục thay đổi/cải chính/bổ 
sung hộ tịch/xác định lại dân tộc. 

l) Lệ phí: 28.000 đồng/trƣờng hợp. 

Miễn lệ phí cho ngƣời thuộc gia đình có công với cách mạng; ngƣời thuộc 
hộ nghèo; ngƣời khuyết tật.  

m) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 
tịch, xác định lại dân tộc (đƣợc ban hành kèm theo Thông tƣ số 15/2015/TT-BTP). 

n) Căn cứ pháp lý:  

- Luật hộ tịch năm 2014; 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; 

- Thông tƣ số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tƣ pháp hƣớng 
dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật hộ tịch; 

- Thông tƣ số 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, 
bổ sung Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng 
dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ƣơng. 

- Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 
phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang; 

- Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện 
tử; tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bƣu 
chính trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh An 
Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch 
trên địa bàn tỉnh An Giang. 

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
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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 
 

Kính gửi: 
(1)

  ..........................................................................................................  
 

Họ, chữ đệm, tên ngƣời yêu cầu:  ........................................................................................................................  

Nơi cƣ trú: (2)
 ................................................................................................................................................................  

Giấy tờ tùy thân: (3)
 .....................................................................................................................................................  

Quan hệ với ngƣời đề nghị đƣợc thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch: .....................  

Đề nghị cơ quan đăng ký việc 
(4)

  ................................... ................................................................................ 

cho ngƣời có tên dƣới đây 

Họ, chữ đệm, tên:  ...............................................................................................  Giới tính:................ 

Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................................... 

Dân tộc:............................................................................Quốc tịch:............................................................ 

Giấy tờ tùy thân: (3)
 .....................................................................................................................................................  

Nơi cƣ trú: (2)
  ...............................................................................................................................................................  

Đã đăng ký 
(5)  ................................................... ngày......... tháng ......... năm ................ tại số: .......... 

Quyển số:............................... của .............................................................................................................. ........ 

Từ: (6) .......................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................  

Thành: ...........................................................................................................................................................................  

Lý do: ............................................................................................................................................................................   

 .........................................................................................................................................................................................  

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về cam 

đoan của mình. 

 Làm tại:  .................................................................................................. , ngày  .........  tháng  ........  năm  ............  

                                                                                                                      Ngƣời yêu cầu 
                                                                                      (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

Chú thích:  

 

 

Chú thích: 

 

Ý kiến của ngƣời đƣợc thay đổi họ, tên (nếu 

ngƣời đó từ đủ 9 tuổi trở lên); xác định lại dân 

tộc (nếu ngƣời đó từ đủ 15 tuổi đến dƣới 18 tuổi) 

 .........................................................................................  

 .........................................................................................  

...................................................................................

. 

...................................................................................

. 

 

 

Ý kiến của cha và mẹ  (nếu thay đổi họ, chữ 

đệm, tên cho ngƣời dƣới 18 tuổi) 

 .........................................................................................  

 .........................................................................................  

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 
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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 thƣờng trú; nếu không có nơi đăng ký thƣờng trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký 

tạm trú; trƣờng hợp không có nơi đăng ký thƣờng trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh 

sống. 

3. Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân nhƣ: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví 

dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004). 

4. Ghi rõ loại việc thực hiện (ví dụ: thay đổi Họ). 

5. Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trƣớc đây. Ví dụ: khai sinh ngày 05 tháng 01 năm 2015 tại số 10 

quyển số 01/2015 của UBND xã Hà Hồi, huyện Thƣờng Tín, thành phố Hà Nội. 

6. Ghi rõ nội dung thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc ví dụ: từ Nguyễn Văn Nam thành Vũ Văn Nam;  

Trƣờng hợp bổ sung hộ tịch thì ghi rõ nội dung đề nghị bổ sung. Ví dụ: bổ sung phần ghi về quê quán 

trong Giấy khai sinh nhƣ sau: Nghệ An. 
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9. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã 

đƣợc giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Ngƣời có yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn đã đƣợc giải 
quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài (sau đây gọi là ghi chú kết hôn) 
nộp hồ sơ tại Phòng Tƣ pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.  

- Bƣớc 2: Ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, xác 
định tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do ngƣời yêu cầu nộp, xuất trình; đối chiếu 
thông tin trong Tờ khai với giấy tờ trong hồ sơ.  

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, ngƣời tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó 
ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chƣa đầy đủ, hoàn thiện thì hƣớng dẫn ngƣời 
nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trƣờng hợp không thể bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hƣớng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, 
nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của ngƣời tiếp nhận.  

Hồ sơ sau khi đã đƣợc hƣớng dẫn theo quy định mà không đƣợc bổ sung đầy 
đủ, hoàn thiện thì ngƣời tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc từ chối tiếp nhận 
hồ sơ phải đƣợc thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối, ngƣời tiếp 
nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên. 

- Bƣớc 3: Nếu thấy yêu cầu ghi chú kết hôn đủ điều kiện, không thuộc trƣờng 
hợp từ chối ghi vào sổ việc kết hôn theo quy định, Phòng Tƣ pháp báo cáo Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Trƣờng hợp Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân đồng ý giải quyết thì ký Trích lục ghi chú kết hôn cấp cho ngƣời yêu cầu; 
công chức làm công tác hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký kết hôn.  

* Yêu cầu ghi chú kết hôn bị từ chối trong các trường hợp sau:  

- Việc kết hôn vi phạm điều cấm theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình. 

- Công dân Việt Nam kết hôn với ngƣời nƣớc ngoài tại cơ quan đại diện 
ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự nƣớc ngoài tại Việt Nam.  

* Lƣu ý: 

+ Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc hoặc 
bản sao đƣợc chứng thực từ bản chính thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ không đƣợc yêu 
cầu xuất trình bản chính; nếu ngƣời yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản 
chính thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký 
vào bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không đƣợc yêu 
cầu ngƣời đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực giấy tờ đó. 

+ Trƣờng hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, 
ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin 
trong Tờ khai và trả lại cho ngƣời xuất trình, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký 
hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Ngƣời tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ 
xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lƣu hồ sơ. 

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp, công chứng hoặc xác 
nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh 
sự, trừ trƣờng hợp đƣợc miễn theo điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giấy 
tờ bằng tiếng nƣớc ngoài phải đƣợc dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc 
chứng thực chữ ký ngƣời dịch theo quy định của pháp luật. 
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+ Ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 
theo quy định của pháp luật hộ tịch, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký hộ tịch 
nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Ngƣời có yêu cầu ghi chú kết hôn trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho 
ngƣời khác thực hiện việc ghi chú kết hôn; 

- Ngƣời thực hiện việc ghi chú kết hôn có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng 
Tƣ pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ 
thống bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

* Giấy tờ phải xuất trình 

- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cƣớc công dân hoặc các 
giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn 
giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của ngƣời có yêu cầu ghi chú kết hôn 
(giấy tờ tùy thân);  

- Giấy tờ chứng minh nơi cƣ trú để xác định thẩm quyền (trong giai đoạn Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cƣ và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chƣa đƣợc 
xây dựng xong và thực hiện thống nhất trên toàn quốc).  

Trƣờng hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bƣu chính thì phải gửi kèm theo bản sao 
có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên. 

* Giấy tờ phải nộp 

- Tờ khai ghi chú kết hôn theo mẫu; 

- Bản sao giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của 
nƣớc ngoài cấp; 

- Bản sao giấy tờ tùy thân của cả hai bên nam, nữ, nếu gửi hồ sơ qua hệ 
thống bƣu chính;  

- Nếu công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có 
thẩm quyền nƣớc ngoài thì phải nộp trích lục về việc đã ghi vào Sổ hộ tịch việc ly 
hôn hoặc hủy việc kết hôn (Trích lục ghi chú ly hôn). 

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trƣờng hợp ủy quyền 
thực hiện việc ghi chú kết hôn. Trƣờng hợp ngƣời đƣợc ủy quyền là ông, bà, cha, 
mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của ngƣời ủy quyền thì văn bản ủy quyền 
không phải công chứng, chứng thực, nhƣng phải có giấy tờ chứng minh mối quan 
hệ với ngƣời ủy quyền. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

g) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cƣ 
trú của công dân Việt Nam. 

h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tƣ pháp cấp huyện tiếp 
nhận hồ sơ và tham mƣu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. 

i) Cơ quan phối hợp: Không. 
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k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Trích lục ghi chú kết hôn. 

l) Lệ phí: 75.000 đồng/trƣờng hợp. 

Miễn lệ phí cho ngƣời thuộc gia đình có công với cách mạng; ngƣời thuộc 
hộ nghèo; ngƣời khuyết tật.  

m) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai ghi chú kết hôn   

n) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với ngƣời nƣớc ngoài đã 
đƣợc giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài ở nƣớc ngoài đƣợc ghi vào 
Sổ hộ tịch nếu tại thời điểm kết hôn, các bên đáp ứng đủ điều kiện kết hôn và không 
vi phạm điều cấm theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam. 

- Nếu vào thời điểm đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền nƣớc ngoài, việc kết 
hôn không đáp ứng điều kiện kết hôn, nhƣng không vi phạm điều cấm theo quy 
định của Luật hôn nhân và gia đình, nhƣng vào thời điểm yêu cầu ghi vào Sổ hộ 
tịch việc kết hôn, hậu quả đã đƣợc khắc phục hoặc việc ghi chú kết hôn là nhằm 
bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam và trẻ em, thì việc kết hôn cũng đƣợc ghi 
vào Sổ hộ tịch. 

o) Căn cứ pháp lý:  

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; 

- Thông tƣ số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tƣ pháp hƣớng 
dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật hộ tịch; 

- Thông tƣ số 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, 
bổ sung Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng 
dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ƣơng; 

- Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 
phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang; 

- Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện 
tử; tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bƣu 
chính trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh An 
Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch 
trên địa bàn tỉnh An Giang. 

 

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

TỜ KHAI GHI CHÚ KẾT HÔN  

 
 

Kính gửi: 
(1)

 .............................................................................................  

Họ, chữ đệm, tên ngƣời yêu cầu:  ......................................................................................................  

Nơi cƣ trú: 
(2)

  ....................................................................................................................................  

Giấy tờ tùy thân: 
(3)

 ............................................................................................................................  

Đề nghị cơ quan ghi vào sổ việc kết hôn sau đây:  

Họ, chữ đệm, tên bên nữ:  ..............................  

 ..........................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh:  ....................................  

Dân tộc:  ...................... Quốc tịch:  ...................  

Nơi cƣ trú: 
(2)

 .....................................................  

 ..........................................................................  

Giấy tờ tùy thân: 
(3)

 .......................................... 

 ..........................................................................  

Họ, chữ đệm, tên bên nam:  ...........................  

 ..........................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh:  ....................................   

Dân tộc:  ...................... Quốc tịch:  ...................  

Nơi cƣ trú: 
(2)

 .....................................................  

 ..........................................................................  

Giấy tờ tùy thân: 
(3)

 .......................................... 

 ..........................................................................   

Đã đăng ký kết hôn tại
(4)

  ...................................................................................................................  

 
........................................................................................... số  ..........................................................  

cấp ngày........ tháng ...... năm  ...........................................................................................................  

Trƣớc khi kết hôn lần này chƣa từng kết hôn/đã từng
 
kết hôn nhƣng hôn nhân đã chấm dứt

(5)
. 

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật 

về cam đoan của mình. 

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai: 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

 

 

Làm tại: …………………, ngày ....... tháng ....... năm ........ 

Ngƣời yêu cầu 
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

........................................... 
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Chú thích:  
 (1)

 Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú kết hôn. 

 
(2) 
Ghi theo địa chỉ đăng ký thƣờng trú; nếu không có nơi đăng ký thƣờng trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký 

tạm trú; trƣờng hợp không có nơi đăng ký thƣờng trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh 

sống. 
(3)

 Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân nhƣ: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví 

dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004). 

 
(4)

 Ghi rõ tên giấy tờ đã công nhận việc kết hôn của cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài. 
 (5)

 Nếu đã từng kết hôn thì ghi rõ căn cứ chấm dứt quan hệ hôn nhân ở dòng phía dƣới. Nếu căn cứ chấm 

dứt quan hệ hôn nhân là ly hôn thì ghi rõ hình thức văn bản ly hôn, ngày có hiệu lực, tên cơ quan cấp. 
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10. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân 

Việt Nam đã đƣợc giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Ngƣời có yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn 

đã đƣợc giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài (sau đây gọi là ghi 

chú ly hôn) nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.  

- Bƣớc 2: Ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, xác 

định tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do ngƣời yêu cầu nộp, xuất trình; đối chiếu 

thông tin trong Tờ khai với giấy tờ trong hồ sơ.  

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, ngƣời tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó 

ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chƣa đầy đủ, hoàn thiện thì hƣớng dẫn ngƣời 

nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trƣờng hợp không thể bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hƣớng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, 

nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của ngƣời tiếp nhận.  

Hồ sơ sau khi đã đƣợc hƣớng dẫn theo quy định mà không đƣợc bổ sung đầy 

đủ, hoàn thiện thì ngƣời tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc từ chối tiếp nhận 

hồ sơ phải đƣợc thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối, ngƣời tiếp 

nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên. 

- Bƣớc 3: Nếu thấy yêu cầu ghi chú ly hôn là phù hợp quy định pháp luật, 

việc ly hôn, hủy việc kết hôn không thuộc trƣờng hợp có đơn yêu cầu thi hành tại 

Việt Nam hoặc có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam đƣợc đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử của Bộ Tƣ pháp thì Phòng Tƣ pháp báo cáo Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Trƣờng hợp Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân đồng ý giải quyết thì ký Trích lục ghi chú ly hôn cấp cho ngƣời yêu cầu; công 

chức làm công tác hộ tịch ghi vào Sổ ghi chú ly hôn. 

* Lƣu ý: 

+ Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc hoặc 

bản sao đƣợc chứng thực từ bản chính thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ không đƣợc yêu 

cầu xuất trình bản chính; nếu ngƣời yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản 

chính thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký 

vào bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không đƣợc yêu 

cầu ngƣời đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực giấy tờ đó. 

+ Trƣờng hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, 

ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin 

trong Tờ khai và trả lại cho ngƣời xuất trình, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký 

hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Ngƣời tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ 

xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lƣu hồ sơ. 

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp, công chứng hoặc xác 

nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh 

sự, trừ trƣờng hợp đƣợc miễn theo điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giấy 

tờ bằng tiếng nƣớc ngoài phải đƣợc dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc 

chứng thực chữ ký ngƣời dịch theo quy định của pháp luật. 
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+ Ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 

theo quy định của pháp luật hộ tịch, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký hộ tịch 

nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Ngƣời có yêu cầu ghi chú ly hôn trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho 

ngƣời khác thực hiện việc ghi chú ly hôn; 

- Ngƣời thực hiện việc ghi chú ly hôn có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng 

Tƣ pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ 

thống bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

* Giấy tờ phải xuất trình 

- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cƣớc công dân hoặc các 

giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn 

giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của ngƣời có yêu cầu ghi chú ly hôn.  

- Giấy tờ chứng minh nơi cƣ trú để xác định thẩm quyền trong trƣờng hợp 

công dân Việt Nam từ nƣớc ngoài về thƣờng trú tại Việt Nam có yêu cầu ghi 

chú ly hôn, công dân Việt Nam không thƣờng trú tại Việt Nam yêu cầu ghi chú ly 

hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cƣ trú trƣớc khi xuất cảnh (trong giai đoạn 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cƣ và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chƣa 

đƣợc xây dựng xong và thực hiện thống nhất trên toàn quốc).  

Trƣờng hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bƣu chính thì phải gửi kèm theo bản sao 

có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên. 

* Giấy tờ phải nộp 

- Tờ khai ghi chú ly hôn theo mẫu; 

- Bản sao Bản án, quyết định ly hôn, hủy kết hôn, văn bản thỏa thuận ly hôn 

hoặc giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp đã có hiệu lực pháp luật.  

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trƣờng hợp ủy quyền 

thực hiện việc ghi chú ly hôn. Trƣờng hợp ngƣời đƣợc ủy quyền là ông, bà, cha, 

mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của ngƣời ủy quyền thì văn bản ủy quyền 

không phải công chứng, chứng thực, nhƣng phải có giấy tờ chứng minh mối quan 

hệ với ngƣời ủy quyền. 

 d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

g) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  

- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký kết hôn hoặc ghi vào Sổ hộ tịch 

việc kết hôn trƣớc đây thực hiện ghi chú ly hôn. 
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Trƣờng hợp việc kết hôn hoặc ghi chú việc kết hôn trƣớc đây thực hiện tại 

Sở Tƣ pháp thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cƣ trú của 

công dân Việt Nam thực hiện. 

Trƣờng hợp việc kết hôn trƣớc đây đƣợc đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp 

xã thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trên thực hiện. 

Trƣờng hợp công dân Việt Nam không thƣờng trú tại Việt Nam thì việc ghi 

chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cƣ trú trƣớc khi xuất cảnh của công 

dân Việt Nam thực hiện. 

- Công dân Việt Nam từ nƣớc ngoài về thƣờng trú tại Việt Nam có yêu 

cầu ghi chú ly hôn mà việc kết hôn trƣớc đây đƣợc đăng ký tại Cơ quan đại diện 

hoặc tại cơ quan có thẩm quyền nƣớc ngoài thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban 

nhân dân cấp huyện nơi công dân Việt Nam thƣờng trú thực hiện. 

- Công dân Việt Nam cƣ trú ở nƣớc ngoài có yêu cầu ghi chú ly hôn để kết 

hôn mới mà việc kết hôn trƣớc đây đƣợc đăng ký tại Cơ quan đại diện hoặc tại cơ 

quan có thẩm quyền nƣớc ngoài thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp 

huyện nơi tiếp nhận hồ sơ kết hôn mới thực hiện. 

h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Tƣ pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mƣu Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. 

i) Cơ quan phối hợp: Không. 

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Trích lục ghi chú ly hôn 

l) Lệ phí: 75.000 đồng/trƣờng hợp. 

Miễn lệ phí cho ngƣời thuộc gia đình có công với cách mạng; ngƣời thuộc 

hộ nghèo; ngƣời khuyết tật.  

m) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai ghi chú ly hôn (đƣợc ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn thi 

hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật hộ tịch). 

n) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Bản án, quyết định ly hôn, hủy kết hôn, văn bản thỏa thuận ly hôn đã có hiệu 

lực pháp luật hoặc giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm quyền của 

nƣớc ngoài cấp không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đình. 

- Việc ly hôn, hủy kết hôn của công dân Việt Nam do cơ quan có thẩm 

quyền nƣớc ngoài giải quyết không thuộc trƣờng hợp có đơn yêu cầu thi hành tại 

Việt Nam hoặc có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam. 

- Công dân Việt Nam đã ly hôn, hủy việc kết hôn ở nƣớc ngoài, sau đó về 

nƣớc thƣờng trú hoặc làm thủ tục đăng ký kết hôn mới tại cơ quan có thẩm quyền 

của Việt Nam thì phải ghi chú ly hôn. Trƣờng hợp đã nhiều lần ly hôn hoặc hủy 

việc kết hôn thì chỉ làm thủ tục ghi chú lần ly hôn, hủy việc kết hôn gần nhất. 
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o) Căn cứ pháp lý:  

- Luật hộ tịch năm 2014; 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; 

- Thông tƣ số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tƣ pháp hƣớng 

dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật hộ tịch; 

- Thông tƣ số 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ƣơng; 

- Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 

phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang; 

- Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện 

tử; tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bƣu 

chính trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch 

trên địa bàn tỉnh An Giang. 

 

 

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI GHI CHÚ LY HÔN 
 

Kính gửi: 
(1)

 ............................................................................................  

 

Họ, chữ đệm, tên ngƣời yêu cầu:   .........................................................................................  

Nơi cƣ trú: 
(2)

 ............................................................................................................................................................  

Giấy tờ tùy thân: 
(3)

  ...............................................................................................................................................  

Quan hệ với ngƣời đƣợc ghi chú: ....................................................................................... 

Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc ................................ đã đƣợc giải quyết tại cơ quan có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài cho ngƣời dƣới đây:  

Họ, chữ đệm, tên: …..............……………………………................. Giới tính:..…….. 

Ngày, tháng, năm, sinh: ……...................……………………………………………… 

Quốc tịch:…….......…......................................................................................…….......... 

Giấy tờ tùy thân: 
(3)
:............................................................………………………..……… 

Nơi cƣ trú hiện nay: …………...............……….....................…......…………………… 

Nơi cƣ trú trƣớc khi xuất cảnh: ........................................................................................ 

……………….................…………………………………...........................................… 

Nơi đăng ký kết hôn trƣớc đây:.......................................................................................... 

……………….................………………………………….......................................….... 

Đã ................................ với ông/bà: 

Họ, chữ đệm tên: ………….........................……………………………………............. 

Giấy tờ tùy thân: 
(3)
: ............................................................……………………………… 

Theo 
(4)

  ........................................................................................................................................................................  

số ................................................................do
(5)

.............................................................................................  

............................................................................................cấp ngày........... tháng ........ năm  .............  

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trƣớc 

pháp luật về cam đoan của mình. 
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Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai: 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

 

 

Làm tại: …………………, ngày ....... tháng ....... năm ........ 

Ngƣời yêu cầu 
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

........................................... 

 

 

Chú thích:  

 (1)
 Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú hộ tịch. 

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thƣờng trú; nếu không có nơi đăng ký thƣờng trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; 

trƣờng hợp không có nơi đăng ký thƣờng trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống. 

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân nhƣ: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng 

minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004). 
(4)

 Ghi rõ hình thức văn bản: Bản án/quyết định/ thỏa thuận/các hình thức khác. 
(5)
 Ghi rõ tên cơ quan nƣớc ngoài đã giải quyết ly hôn/hủy kết hôn. 
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11. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam 

đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám 

hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi 

hộ tịch) 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Ngƣời yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; nhận 
cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch đã 
đƣợc giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài (sau đây gọi là ghi 
chú thay đổi hộ tịch có yếu tố nƣớc ngoài) nộp hồ sơ tại Phòng Tƣ pháp thuộc 
Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.  

- Bƣớc 2: Ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, xác 
định tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do ngƣời yêu cầu nộp, xuất trình; đối chiếu 
thông tin trong Tờ khai với giấy tờ trong hồ sơ.  

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, ngƣời tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó 
ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chƣa đầy đủ, hoàn thiện thì hƣớng dẫn ngƣời 
nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trƣờng hợp không thể bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hƣớng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, 
nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của ngƣời tiếp nhận.  

 - Hồ sơ sau khi đã đƣợc hƣớng dẫn theo quy định mà không đƣợc bổ sung 
đầy đủ, hoàn thiện thì ngƣời tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc từ chối tiếp 
nhận hồ sơ phải đƣợc thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối, ngƣời 
tiếp nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên.  

- Bƣớc 3: Nếu thấy yêu cầu ghi chú thay đổi hộ tịch có yếu tố nƣớc ngoài đủ 
điều kiện, phù hợp quy định pháp luật, Phòng Tƣ pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp huyện. Trƣờng hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân đồng ý giải quyết thì 
ký Trích lục hộ tịch tƣơng ứng cấp cho ngƣời yêu cầu; công chức làm công tác hộ 
tịch ghi nội dung ghi chú vào Sổ hộ tịch theo quy định. 

* Lƣu ý: 

+ Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc hoặc 
bản sao đƣợc chứng thực từ bản chính thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ không đƣợc yêu 
cầu xuất trình bản chính; nếu ngƣời yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản 
chính thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký 
vào bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không đƣợc yêu 
cầu ngƣời đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực giấy tờ đó. 

+ Trƣờng hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, 
ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin 
trong Tờ khai và trả lại cho ngƣời xuất trình, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký 
hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Ngƣời tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ 
xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lƣu hồ sơ. 

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp, công chứng hoặc xác 
nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh 
sự, trừ trƣờng hợp đƣợc miễn theo điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giấy 
tờ bằng tiếng nƣớc ngoài phải đƣợc dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc 
chứng thực chữ ký ngƣời dịch theo quy định của pháp luật. 



 

447 

 

+ Ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 
theo quy định của pháp luật hộ tịch, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký hộ tịch 
nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp. 

 b) Cách thức thực hiện:  

- Ngƣời có yêu cầu ghi chú thay đổi hộ tịch có yếu tố nƣớc ngoài trực tiếp 
thực hiện hoặc ủy quyền cho ngƣời khác thực hiện việc ghi chú; 

- Ngƣời thực hiện việc ghi chú có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tƣ 
pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ 
thống bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

* Giấy tờ phải xuất trình: 

- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cƣớc công dân hoặc các 
giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá 
trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của ngƣời có yêu cầu ghi chú thay đổi hộ tịch 
có yếu tố nƣớc ngoài; 

- Giấy tờ chứng minh nơi cƣ trú để xác định thẩm quyền ghi chú thay đổi hộ 
tịch có yếu tố nƣớc ngoài (trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cƣ và Cơ 
sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chƣa đƣợc xây dựng xong và thực hiện thống 
nhất trên toàn quốc). 

Trƣờng hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bƣu chính thì phải gửi kèm theo bản sao 
có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên. 

* Giấy tờ phải nộp 

- Tờ khai theo mẫu quy định. 

- Bản sao giấy tờ chứng minh việc hộ tịch đã đƣợc giải quyết tại cơ quan có 
thẩm quyền của nƣớc ngoài.  

- Văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con của cha, mẹ đối 
với trƣờng hợp ngƣời yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh có cha hoặc mẹ là 
công dân Việt Nam, ngƣời kia là ngƣời nƣớc ngoài, trong trƣờng hợp Giấy khai 
sinh và giấy tờ đi lại quốc tế do cơ quan có thẩm quyền nƣớc ngoài cấp không ghi 
quốc tịch của ngƣời con. 

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trƣờng hợp ủy quyền 
thực hiện việc ghi chú. Trƣờng hợp ngƣời đƣợc ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, 
vợ, chồng, anh, chị, em ruột của ngƣời ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải 
công chứng, chứng thực, nhƣng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với ngƣời 
ủy quyền. 

 d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, trƣờng hợp nhận hồ 
sơ sau 15 giờ mà không giải quyết đƣợc ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp 
theo. Trong trƣờng hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 3 ngày làm 
việc. 
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e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

g) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  

- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cƣ trú của công dân Việt Nam ghi vào Sổ hộ 
tịch việc khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; 
thay đổi hộ tịch đã đƣợc giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cƣ trú của ngƣời có trách nhiệm khai tử 
ghi vào Sổ hộ tịch việc khai tử đã đƣợc giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của 
nƣớc ngoài. 

h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tƣ pháp cấp huyện tiếp 
nhận hồ sơ và tham mƣu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. 

i) Cơ quan phối hợp: Không. 

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc 
khai sinh/Trích lục ghi chú thay đổi hộ tịch. 

l) Lệ phí: 75.000 đồng/trƣờng hợp. 

Miễn lệ phí cho ngƣời thuộc gia đình có công với cách mạng; ngƣời thuộc 
hộ nghèo; ngƣời khuyết tật.  

m) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh; Tờ 
khai ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử; Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi; 
Tờ khai ghi chú việc giám hộ, nhận cha, mẹ, con; Tờ khai ghi chú thay đổi hộ tịch. 

n) Căn cứ pháp lý:  

- Luật hộ tịch năm 2014; 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; 

- Thông tƣ số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tƣ pháp hƣớng 
dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật hộ tịch; 

- Thông tƣ số 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, 
bổ sung Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng 
dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ƣơng; 

- Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 
phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang; 

- Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện 

tử; tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bƣu 

chính trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch 

trên địa bàn tỉnh An Giang. 

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI SINH 

        Kính gửi: 
(1) ........................................................................................  

Họ, chữ đệm, tên ngƣời yêu cầu: ..................................................................................... 

Giấy tờ tùy thân: (2).......................................................................................................... 

Nơi cƣ trú: (3).................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

Quan hệ với ngƣời đƣợc khai sinh: ................................................................................... 

Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh cho ngƣời có tên dƣới đây:  

Họ, chữ đệm, tên: ................................................................. ........................................ 

Giới tính:....................... Dân tộc:  .................. ...........Quốc tịch: ……………………………… 

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................ghi bằng chữ:..................................... 

....................................................................................................................... 

Nơi sinh: .…………………………………………………… ……………………. 

Quê quán: ....................................................................................................... 

Họ, chữ đệm, tên cha: ………………………………………………………………………… 

Năm sinh: ...................... Dân tộc:  ................. ...........Quốc tịch: ………………………… 

Nơi cƣ trú: (3) ..................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

Họ, chữ đệm, tên mẹ: ……………………………………………………….…………………… 

Năm sinh: ....................... Dân tộc:  ................ ............Quốc tịch: ……………………… 

Nơi cƣ trú: (3) ........................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Đã đƣợc đăng ký khai sinh tại(4)
 ..... 

Giấy khai sinh số
(5)

 ................................... cấp ngày............. /........ / ................... 

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trƣớc 

pháp luật về cam đoan của mình. 

 

 

Làm tại: …………………, ngày ....... tháng ....... năm ........ 

Ngƣời yêu cầu 
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

........................................... 
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Chú thích:  
(1) Ghi rõ tên cơ quan ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh 

Ví dụ: Ủy ban nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(2)

 Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của ngƣời đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày 

cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế  

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 

20/10/2004. 
(3)  

Ghi theo địa chỉ đăng ký thƣờng trú; nếu không có nơi đăng ký thƣờng trú thì ghi theo 

địa chỉ đăng ký tạm trú; trƣờng hợp không có nơi đăng ký thƣờng trú và nơi đăng ký tạm 

trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.          
 

(4)
 Ghi rõ tên cơ quan, tên quốc gia nƣớc ngoài đã đăng ký sự kiện hộ tịch. 

 
(5)

 Ghi số, ngày, tháng, năm cơ quan nƣớc ngoài cấp Giấy khai sinh. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI TỬ  

 

Kính gửi: 
(1)

 ............................................................................................  

Họ, chữ đệm, tên ngƣời yêu cầu:   ...................................................................................................................  

Nơi cƣ trú: 
(2)

 ............................................................................................................................................................  

Giấy tờ tùy thân: 
(3)

  ...............................................................................................................................................  

Quan hệ với ngƣời đã chết:  ...............................................................................................................................  

Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử cho ngƣời có tên dƣới đây:  

Họ, chữ đệm, tên:  ..........................................................................................  Giới tính: .....................................  

Ngày, tháng, năm sinh:  .......................................................................................................................................  

Dân tộc:  ...........................................................................................  Quốc tịch:  .................................................  

Nơi cƣ trú cuối cùng: 
(2)

  ......................................................................................................................................  

Giấy tờ tùy thân: 
(3)

  ...............................................................................................................................................  

Đã chết vào lúc:  ............................ giờ  .............  phút, ngày  ................  tháng  .............  năm  ..................  

Nơi chết:  ....................................................................................................................................................................  

Nguyên nhân chết: .................................................................................................................................................  

Theo 
(4)

  ........................................................................................................................................................................  

số ................................................. do 
(5)

.............................................................................................................   

...........................................................................................cấp ngày........... tháng ........ năm  ..............  

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trƣớc 

pháp luật về cam đoan của mình. 
 

  
Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai: 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

 

 

Làm tại: …………………, ngày ....... tháng ....... năm ........ 

Ngƣời yêu cầu 
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

........................................... 
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Chú thích:  
 (1)

 Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú hộ tịch. 
(2) 
Ghi theo địa chỉ đăng ký thƣờng trú; nếu không có nơi đăng ký thƣờng trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký 

tạm trú; trƣờng hợp không có nơi đăng ký thƣờng trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ nơi sinh 

sống thực tế.           
(3) 

Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân nhƣ: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví 

dụ: Chứng minh nhân dân số 00108912345 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004). 
 (4)

 Ghi rõ tên giấy tờ hộ tịch đƣợc cơ quan có thẩm quyền nƣớc ngoài cấp. 

 
(5)
 Ghi rõ tên cơ quan nƣớc ngoài đã đăng ký sự kiện hộ tịch. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC NUÔI CON NUÔI  
 

Kính gửi: 
(1)

 ............................................................................................  

 

Họ, chữ đệm, tên ngƣời yêu cầu:   .........................................................................................  

Nơi cƣ trú: 
(2)

 ............................................................................................................................................................  

Giấy tờ tùy thân: 
(3)

  ...............................................................................................................................................  

Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã đƣợc giải quyết tại cơ quan có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài cho ngƣời dƣới đây:  

Họ, chữ đệm, tên: .................................................................................................... Giới tính  ........................  

Ngày, tháng, năm sinh:  .......................................................................................................................................  

Dân tộc:......................................................................Quốc tịch:  ...................................................................................  

Nơi cƣ trú: 
(2)

 .............................................................................................................................................................  

Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân: 
(3)

.................................................................................. 

Là con nuôi của: 

Họ, chữ đệm, tên cha: …………………………………………………………….…………………… 

Năm sinh: ......................... Dân tộc: .............................Quốc tịch: ……………………………… 

Nơi cƣ trú: (2) ................................................................................................................. 

....................................................................................................................................... 

Họ, chữ đệm, tên mẹ: …………………………………………………………….…………………… 

Năm sinh: ......................... Dân tộc: .............................Quốc tịch: ……………………………… 

Nơi cƣ trú: (2) ................................................................................................................. 

....................................................................................................................................... 

Theo 
(4)

  ........................................................................................................................................................................  

số ...............................................................do(5)
...........................................................................................................   

cấp ngày........... tháng ........ năm ....................... 

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trƣớc 

pháp luật về cam đoan của mình. 
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Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai: 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

 

 

Làm tại: …………………, ngày ....... tháng ....... năm ........ 

Ngƣời yêu cầu 
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

........................................... 

 

 

 

Chú thích:  

 (1)
 Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú hộ tịch. 

(2)
 Ghi theo địa chỉ đăng ký thƣờng trú; nếu không có nơi đăng ký thƣờng trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; 

trƣờng hợp không có nơi đăng ký thƣờng trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ nơi đang sinh sống.           
(3)

 Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân nhƣ: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng 

minh nhân dân số 00108912345 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004). 
 (4) 

Ghi rõ tên giấy tờ chứng minh sự kiện hộ tịch đã đƣợc cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp. 

 
(5)
 Ghi rõ tên cơ quan nƣớc ngoài đã giải quyết sự kiện hộ tịch. 
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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI GHI CHÖ VIỆC GIÁM HỘ, NHẬN CHA, MẸ, CON  

Kính gửi: (1)
 .............................................................................................  

Họ, chữ đệm, tên ngƣời yêu cầu:  ................................. ....................................... ................ 

Nơi cƣ trú: (2)
 .............................................................................................................................................................  

Giấy tờ tùy thân: 
(3)

  ...............................................................................................................................................  

Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc
(4)

 ................................................................................................ cho 

ngƣời dƣới đây:  

Họ, chữ đệm, tên: .................................................................................................... Giới tính  ........................  

Ngày, tháng, năm sinh:  .......................................................................................................................................  

Dân tộc:......................................................................Quốc tịch:  ...................................................................................  

Nơi cƣ trú: 
(2)

 .............................................................................................................................................................  

Giấy tờ tùy thân: 
(3)

................................................................... 

Là: 
(5)

 ............................................................. của ngƣời có tên dƣới đây: 

Họ, chữ đệm, tên: .................................................................................................... Giới tính  ..........................  

Ngày, tháng, năm sinh:  .......................................................................................................................................  

Dân tộc: ........................................................................Quốc tịch:  ...............................................................................  

Nơi cƣ trú: 
(2)

 ............................................................................................................................................................  

Giấy tờ tùy thân: (3) ...................................................................................................................................................  

Đã đƣợc giải quyết theo 
(6)

  .................................................................................................................................  

số ...........................................................do
(7)

...................................................................................................   

............................................................................................cấp ngày........... tháng ........ năm  .............  

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trƣớc 

pháp luật về cam đoan của mình. 

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai: 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

 

 

Làm tại: …………………, ngày ....... tháng ....... năm ........ 

Ngƣời yêu cầu 
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

........................................... 
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Chú thích:  
 (1)
 Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi vào sổ hộ tịch. 

(2)
 Ghi theo địa chỉ đăng ký thƣờng trú; nếu không có nơi đăng ký thƣờng trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; 

trƣờng hợp không có nơi đăng ký thƣờng trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ nơi đang sinh sống. 
(3)

 Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân nhƣ: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng 

minh nhân dân số 00108912345 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004). 
(4)

 Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đƣợc giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài (giám hộ, nhận cha, mẹ, con). 
(5)

 Ghi rõ mối quan hệ: là cha/mẹ/ngƣời giám hộ. 
(6) 
Ghi rõ tên giấy tờ chứng minh sự kiện hộ tịch đã đƣợc cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp. 

 
(7)
 Ghi rõ tên cơ quan nƣớc ngoài đã giải quyết sự kiện hộ tịch. 
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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

TỜ KHAI GHI CHÖ THAY ĐỔI HỘ TỊCH  

 

Kính gửi: (1)
 .............................................................................................  

 

Họ, chữ đệm, tên ngƣời yêu cầu:   ...................................................................................................................  

Nơi cƣ trú: (2)
 .............................................................................................................................................................  

Giấy tờ tùy thân: 
(3)

  ...............................................................................................................................................  

Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc
(4)

 ................................................................................ cho ngƣời có 

tên dƣới đây:  

Họ, chữ đệm, tên:   ..................................................................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................................................... 

Dân tộc:  ......................... ...................................Quốc tịch: .................................................................................. 

Nơi cƣ trú: (2)
 .............................................................................................................................................................  

Giấy tờ tùy thân: 
(3)

  ...............................................................................................................................................  

Nội dung ghi vào sổ hộ tịch(4)
:  .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................  

Theo 
(5)

  ........................................................................................................................................................................  

số ................................................. do 
(6)

.......................................................................................... ...................  

...............................................................................................cấp ngày........... tháng ........ năm  .........  

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trƣớc 

pháp luật về cam đoan của mình. 

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai: 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

 

 

Làm tại: …………………, ngày ....... tháng ....... năm ........ 

Ngƣời yêu cầu 
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

........................................... 
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Chú thích:  
 (1)

 Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú hộ tịch. 

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thƣờng trú; nếu không có nơi đăng ký thƣờng trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký 

tạm trú; trƣờng hợp không có nơi đăng ký thƣờng trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ nơi đang 

sinh sống.           

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân nhƣ: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví 

dụ: Chứng minh nhân dân số 00108912345 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004). 
(4)
 Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký (thay đổi hộ tịch, khai tử). 

(5)
 Ghi rõ tên giấy tờ hộ tịch đƣợc cơ quan có thẩm quyền nƣớc ngoài cấp. 

 
(6)
 Ghi rõ tên cơ quan nƣớc ngoài đã đăng ký sự kiện hộ tịch. 
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12. Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nƣớc ngoài  

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Ngƣời có yêu cầu đăng ký lại khai sinh nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân 

dân cấp huyện có thẩm quyền.  

- Bƣớc 2: Ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, xác 

định tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do ngƣời yêu cầu nộp, xuất trình; đối chiếu 

thông tin trong Tờ khai với giấy tờ trong hồ sơ.  

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, ngƣời tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó 

ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chƣa đầy đủ, hoàn thiện thì hƣớng dẫn ngƣời 

nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trƣờng hợp không thể bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hƣớng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, 

nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của ngƣời tiếp nhận.  

Hồ sơ sau khi đã đƣợc hƣớng dẫn theo quy định mà không đƣợc bổ sung đầy 

đủ, hoàn thiện thì ngƣời tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc từ chối tiếp nhận 

hồ sơ phải đƣợc thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối, ngƣời tiếp 

nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên.  

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, 

Phòng Tƣ pháp kiểm tra, xác minh hồ sơ.  

Trƣờng hợp việc đăng ký khai sinh trƣớc đây đƣợc thực hiện tại Ủy ban 

nhân dân cấp xã hoặc Sở Tƣ pháp thì Phòng Tƣ pháp có văn bản đề nghị Ủy ban 

nhân dân cấp xã/Sở Tƣ pháp nơi thực hiện việc đăng ký khai sinh trƣớc đây kiểm 

tra, xác minh về việc lƣu giữ sổ hộ tịch. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đƣợc văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân/Sở Tƣ pháp đã đăng ký khai 

sinh trƣớc đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lƣu 

giữ hoặc không lƣu giữ đƣợc sổ hộ tịch. 

- Bƣớc 4: Sau khi kiểm tra, xác minh, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, 

đúng quy định pháp luật, Phòng Tƣ pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện xem xét, quyết định. Trƣờng hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân đồng ý giải 

quyết thì ký cấp Giấy khai sinh cho ngƣời yêu cầu; công chức làm công tác hộ tịch 

ghi nội dung khai sinh vào Sổ đăng ký khai sinh, cùng ngƣời đi đăng ký lại khai 

sinh ký tên vào Sổ. 

* Lƣu ý: 

+ Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc hoặc 

bản sao đƣợc chứng thực từ bản chính thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ không đƣợc yêu 

cầu xuất trình bản chính; nếu ngƣời yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản 

chính thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký 

vào bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không đƣợc yêu 

cầu ngƣời đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực giấy tờ đó. 

+ Trƣờng hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, 

ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin 

trong Tờ khai và trả lại cho ngƣời xuất trình, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký 
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hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Ngƣời tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ 

xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lƣu hồ sơ. 

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp, công chứng hoặc xác 

nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh 

sự, trừ trƣờng hợp đƣợc miễn theo điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giấy 

tờ bằng tiếng nƣớc ngoài phải đƣợc dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc 

chứng thực chữ ký ngƣời dịch theo quy định của pháp luật. 

+ Ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 

theo quy định của pháp luật hộ tịch, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký hộ tịch 

nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Ngƣời có yêu cầu đăng ký lại khai sinh trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền 

cho ngƣời khác thực hiện việc đăng ký lại khai sinh; 

- Ngƣời thực hiện việc đăng ký lại khai sinh có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại 

Phòng Tƣ pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua 

hệ thống bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

* Giấy tờ phải xuất trình: Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn 

cƣớc công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan 

có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của ngƣời có 

yêu cầu đăng ký lại khai sinh;  

* Giấy tờ phải nộp 

- Tờ khai đăng ký lại khai sinh theo mẫu, trong đó có cam đoan của ngƣời 

yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhƣng không lƣu giữ đƣợc bản chính Giấy 

khai sinh. 

- Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của ngƣời yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài 

liệu khác trong đó có thông tin liên quan đến nội dung khai sinh, gồm:  

+ Bản sao Giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (bản 

sao đƣợc công chứng, chứng thực hợp lệ, bản sao đƣợc cấp từ Sổ đăng ký khai 

sinh); Bản chính hoặc bản sao giấy tờ có giá trị thay thế Giấy khai sinh đƣợc cấp 

trƣớc năm 1945 ở miền Bắc và trƣớc năm 1975 ở miền Nam.  

+ Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu không có giấy tờ nêu trên thì phải nộp bản sao 

giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hợp lệ nhƣ: Giấy chứng minh 

nhân dân, Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Hộ chiếu; Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, giấy tờ 

chứng minh về nơi cƣ trú; Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận, Chứng chỉ, Học bạ, 

Hồ sơ học tập do cơ quan đào tạo, quản lý giáo dục có thẩm quyền cấp hoặc xác 

nhận; Giấy tờ khác có thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của cá 

nhân; Giấy tờ chứng minh quan hệ cha con, mẹ con. 

Ngƣời yêu cầu đăng ký khai sinh có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao các 

giấy tờ nêu trên (nếu có) và phải cam đoan đã nộp đủ các giấy tờ mình có. Trƣờng 

hợp ngƣời yêu cầu đăng ký khai sinh cam đoan không đúng sự thật, cố ý chỉ nộp 
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bản sao giấy tờ có lợi để đăng ký khai sinh thì việc đăng ký khai sinh không có giá 

trị pháp lý.  

* Lƣu ý: 

+ Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc hoặc 

bản sao đƣợc chứng thực từ bản chính thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ không đƣợc yêu 

cầu xuất trình bản chính; nếu ngƣời yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản 

chính thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký 

vào bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không đƣợc yêu 

cầu ngƣời đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực giấy tờ đó. 

+ Trƣờng hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, 

ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin 

trong Tờ khai và trả lại cho ngƣời xuất trình, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký 

hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Ngƣời tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ 

xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lƣu hồ sơ. 

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp, công chứng hoặc xác 

nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh 

sự, trừ trƣờng hợp đƣợc miễn theo điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giấy 

tờ bằng tiếng nƣớc ngoài phải đƣợc dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc 

chứng thực chữ ký ngƣời dịch theo quy định của pháp luật. 

+ Ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 

theo quy định của pháp luật hộ tịch, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký hộ tịch 

nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp. 

 d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

e) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.  

Trƣờng hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 13 

ngày làm việc (không tính thời gian gửi văn bản yêu cầu xác minh và thời gian gửi 

văn bản trả lời kết quả xác minh qua hệ thống bƣu chính). 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

h) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký khai sinh trƣớc đây thực hiện 

đăng ký lại khai sinh. 

- Trƣờng hợp việc khai sinh trƣớc đây đƣợc đăng ký tại Ủy ban nhân dân 

cấp xã thì việc đăng ký lại khai sinh do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trên thực 

hiện. 

- Trƣờng hợp khai sinh trƣớc đây đƣợc đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

hoặc Sở Tƣ pháp thì việc đăng ký lại khai sinh do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi 

có trụ sở hiện nay của Sở Tƣ pháp thực hiện. 

i) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Tƣ pháp tiếp nhận hồ sơ và tham mƣu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện xem xét, quyết định. 
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k) Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã/Sở Tƣ pháp nơi ngƣời yêu 

cầu đăng ký lại khai sinh đã đăng ký khai sinh trƣớc đây. 

l) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai sinh 

m) Lệ phí: 75.000 đồng/trƣờng hợp. 

Miễn lệ phí cho ngƣời thuộc gia đình có công với cách mạng; ngƣời thuộc 

hộ nghèo; ngƣời khuyết tật.  

n) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký lại khai sinh 

o) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

- Công dân Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài hoặc ngƣời nƣớc ngoài đã đăng 

ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trƣớc ngày 01/01/2016 

nhƣng Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh đều bị mất. 

- Ngƣời có yêu cầu còn sống tại thời điểm yêu cầu đăng ký lại khai sinh. 

- Ngƣời yêu cầu có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội 

dung liên quan đến việc đăng ký lại khai sinh. 

p) Căn cứ pháp lý:  

- Luật hộ tịch năm 2014; 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; 

- Thông tƣ số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tƣ pháp hƣớng 

dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật hộ tịch; 

- Thông tƣ số 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ƣơng; 

- Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 

phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang; 

- Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện 

tử; tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bƣu 

chính trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch 

trên địa bàn tỉnh An Giang. 

 

 

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH 

 

        Kính gửi: 
(1)

 ....................................................................................  
 

Họ, chữ đệm, tên ngƣời yêu cầu: ............................................................................. 

Giấy tờ tùy thân: (2)..................................................................................................... 

Nơi cƣ trú: (3).............................................................................................................. 

Quan hệ với ngƣời đƣợc khai sinh: ................................................................................ 

Đề nghị cơ quan đăng ký lại khai sinh cho ngƣời có tên dƣới đây:  

Họ, chữ đệm, tên: ................................................................. ..............................................  

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................ghi bằng chữ:..................................... 

....................................................................................................................................... 

Nơi sinh: 
(4)

.………………………………………………………………………………………………….………. 

Giới tính:....................... Dân tộc:  .................. ...........Quốc tịch: …………………….……… 

Quê quán: .............................................................................................................. 

Họ, chữ đệm, tên cha: …………………………….………………………….…………….…………… 

Năm sinh: ...................... Dân tộc:  ................. ...........Quốc tịch: ………………………… 

Nơi cƣ trú: (3) ................................................................................................................. 

Họ, chữ đệm, tên mẹ: …………………………………………………………………… 

Năm sinh: ...................... Dân tộc:  ................. ...........Quốc tịch: ………………………… 

Nơi cƣ trú: (3) ................................................................................................................. 

Đã đăng ký khai sinh tại: 
(5)
…………………………….…… ……………………………………………... 

Giấy khai sinh số: 
(6)
………………………….., ngày ………. / ………./ .... …………………… 

Lý do đăng ký lại:  ................................................................... ……………………………………………….. 

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trƣớc 

pháp luật về việc cam đoan của mình. 

                                Làm tại: ……………………., ngày ........... tháng ......... năm .............. 

 Ngƣời yêu cầu
 

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

.......................................... 
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Chú thích:  
(1) 
Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại khai sinh 

Ví dụ: - Ủy ban nhân dân phƣờng Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội 

           - Ủy ban nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(2)

 Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của ngƣời đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày 

cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế  

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 

20/10/2004. 

(3)  
Ghi theo địa chỉ đăng ký thƣờng trú; nếu không có nơi đăng ký thƣờng trú thì ghi theo 

địa chỉ đăng ký tạm trú; trƣờng hợp không có nơi đăng ký thƣờng trú và nơi đăng ký tạm 

trú thì ghi theo địa chỉ đang sinh sống.          
 

(4)
 Trƣờng hợp sinh tại cơ sở y tế thì ghi rõ tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi sinh 

ra; trƣờng hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã, huyện, 

tỉnh); trƣờng hợp không rõ nơi sinh đầy đủ thì chi ghi địa danh hành chính cấp tỉnh. 

(5)
 Ghi tên cơ quan đã đăng ký khai sinh trƣớc đây, số, ngày, tháng, năm cấp Giấy khai 

sinh trƣớc đây (nếu có bản sao Giấy khai sinh).  
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13. Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nƣớc ngoài cho ngƣời đã có hồ 

sơ, giấy tờ cá nhân  

a) Trình tự thực hiện: 

- Ngƣời có yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp 

huyện có thẩm quyền.  

- Ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, xác định tính 

hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do ngƣời yêu cầu nộp, xuất trình; đối chiếu thông tin 

trong Tờ khai với giấy tờ trong hồ sơ.  

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, ngƣời tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó 

ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chƣa đầy đủ, hoàn thiện thì hƣớng dẫn ngƣời 

nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trƣờng hợp không thể bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hƣớng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, 

nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của ngƣời tiếp nhận.  

 - Hồ sơ sau khi đã đƣợc hƣớng dẫn theo quy định mà không đƣợc bổ sung 

đầy đủ, hoàn thiện thì ngƣời tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc từ chối tiếp 

nhận hồ sơ phải đƣợc thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối, ngƣời 

tiếp nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên.  

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Tƣ 

pháp kiểm tra, xác minh hồ sơ.  

Phòng Tƣ pháp có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi ngƣời có 

yêu cầu cƣ trú trƣớc khi xuất cảnh kiểm tra, xác minh về việc đăng ký khai sinh 

của ngƣời yêu cầu và việc lƣu giữ sổ hộ tịch. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc văn bản đề nghị, Ủy 

ban nhân dân nơi nhận đƣợc yêu cầu xác minh tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời 

bằng văn bản về việc ngƣời yêu cầu đã đƣợc đăng ký khai sinh hay chƣa đƣợc đăng 

ký khai sinh; việc còn lƣu giữ hoặc không lƣu giữ đƣợc sổ hộ tịch. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc kết quả xác minh, 

nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật, Phòng Tƣ pháp báo cáo 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Trƣờng hợp Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân đồng ý giải quyết thì ký Giấy khai sinh cấp cho ngƣời yêu cầu; 

công chức làm công tác hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ đăng ký khai sinh, 

cùng ngƣời đi đăng ký khai sinh ký tên vào Sổ. 

* Lƣu ý: 

+ Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc hoặc 

bản sao đƣợc chứng thực từ bản chính thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ không đƣợc yêu 

cầu xuất trình bản chính; nếu ngƣời yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản 

chính thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký 

vào bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không đƣợc yêu 

cầu ngƣời đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực giấy tờ đó. 

+ Trƣờng hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, 

ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin 

trong Tờ khai và trả lại cho ngƣời xuất trình, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký 
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hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Ngƣời tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ 

xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lƣu hồ sơ. 

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp, công chứng hoặc xác 

nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh 

sự, trừ trƣờng hợp đƣợc miễn theo điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giấy 

tờ bằng tiếng nƣớc ngoài phải đƣợc dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc 

chứng thực chữ ký ngƣời dịch theo quy định của pháp luật. 

+ Ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 

theo quy định của pháp luật hộ tịch, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký hộ tịch 

nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp. 

 b) Cách thức thực hiện:  

- Ngƣời có yêu cầu đăng ký khai sinh trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho 

ngƣời khác thực hiện việc đăng ký khai sinh; 

- Ngƣời thực hiện việc đăng ký khai sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại 

Phòng Tƣ pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ 

qua hệ thống bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

* Giấy tờ phải xuất trình 

- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cƣớc công dân hoặc các 

giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn 

giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của ngƣời có yêu cầu đăng ký khai 

sinh (giấy tờ tùy thân).  

- Giấy tờ chứng minh nơi cƣ trú trƣớc khi xuất cảnh để xác định thẩm quyền 

đăng ký khai sinh. 

Trƣờng hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bƣu chính thì phải gửi kèm theo bản sao 

có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên. 

* Giấy tờ phải nộp 

- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu. 

- Văn bản cam đoan về việc chƣa đƣợc đăng ký khai sinh. 

- Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của ngƣời yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài 

liệu khác trong đó có thông tin liên quan đến nội dung khai sinh, gồm: Giấy chứng 

minh nhân dân, Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Hộ chiếu; Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, 

giấy tờ chứng minh về nơi cƣ trú; Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận, Chứng chỉ, 

Học bạ, Hồ sơ học tập do cơ quan đào tạo, quản lý giáo dục có thẩm quyền cấp 

hoặc xác nhận; Giấy tờ khác có thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm 

sinh của cá nhân; Giấy tờ chứng minh quan hệ cha con, mẹ con. 

Ngƣời yêu cầu đăng ký khai sinh có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao các 

giấy tờ nêu trên (nếu có) và phải cam đoan đã nộp đủ các giấy tờ mình có. Trƣờng 

hợp ngƣời yêu cầu đăng ký khai sinh cam đoan không đúng sự thật, cố ý chỉ nộp 

bản sao giấy tờ có lợi để đăng ký khai sinh thì việc đăng ký khai sinh không có giá 

trị pháp lý.  
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- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trƣờng hợp ủy quyền 

thực hiện việc đăng ký khai sinh. Trƣờng hợp ngƣời đƣợc ủy quyền là ông, bà, cha, 

mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của ngƣời ủy quyền thì văn bản ủy quyền 

không phải công chứng, chứng thực, nhƣng phải có giấy tờ chứng minh mối quan 

hệ với ngƣời ủy quyền. 

c) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc.  

Trƣờng hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 13 

ngày làm việc (không tính thời gian gửi văn bản yêu cầu xác minh và thời gian gửi 

văn bản trả lời kết quả xác minh qua hệ thống bƣu chính. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

e) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cƣ trú trƣớc khi xuất cảnh của ngƣời có yêu 

cầu đăng ký khai sinh. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Tƣ pháp tiếp nhận hồ sơ và tham mƣu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện xem xét, quyết định. 

h) Cơ quan phối hợp:  

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi ngƣời yêu cầu đăng ký khai sinh cƣ trú trƣớc 

khi xuất cảnh.  

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai sinh 

k) Lệ phí: 75.000 đồng/trƣờng hợp. 

Miễn lệ phí cho ngƣời thuộc gia đình có công với cách mạng; ngƣời thuộc 

hộ nghèo; ngƣời khuyết tật.  

l) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký khai sinh 

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính  

Ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài, chƣa đƣợc đăng ký khai sinh tại cơ 

quan có thẩm quyền Việt Nam, có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (bản chính hoặc bản sao 

đƣợc chứng thực hợp lệ) nhƣ: giấy tờ tùy thân; Sổ hộ khẩu; Sổ tạm trú; giấy tờ khác 

do cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền của Việt Nam cấp trong đó có ghi nơi sinh tại 

Việt Nam. 

n) Căn cứ pháp lý:  

- Luật hộ tịch năm 2014; 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; 

- Thông tƣ số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tƣ pháp hƣớng 

dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật hộ tịch; 

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
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- Thông tƣ số 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ƣơng; 

- Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 

phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang; 

- Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện 

tử; tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bƣu 

chính trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch 

trên địa bàn tỉnh An Giang. 

 

 

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH 
 

        Kính gửi: 
(1) ........................................................................................  

 

Họ, chữ đệm, tên ngƣời yêu cầu: ......................................................................... 

Giấy tờ tùy thân: (2)...................................................................................... 

Nơi cƣ trú: (3)............................................................ 

.......................................................................................................................... 

Quan hệ với ngƣời đƣợc khai sinh: ................................................................. 

Đề nghị cơ quan đăng ký khai sinh cho ngƣời dƣới đây:  

Họ, chữ đệm, tên: ................................................................. ........................................ 

Ngày, tháng, năm sinh: ..................................ghi bằng chữ:......................................... 

.......................................................................................................................... 

Nơi sinh: 
(4)

.……………………………………………………………..… ………………. 

Giới tính:....................... Dân tộc:  .................. ...........Quốc tịch: ……………………… 

Quê quán: ......................................................................................................... 

Họ, chữ đệm, tên cha: ……………………………………….…………….…………………… 

Năm sinh: ................ Dân tộc: ..........................Quốc tịch: …………………………………….… 

Nơi cƣ trú: (3) 

.......................................................................................................................... 

Họ, chữ đệm, tên mẹ: ………………………………………………………………………. 

Năm sinh: ...................... Dân tộc:  ................. ...........Quốc tịch: ………………… 

Nơi cƣ trú: (3) ................................................................................................................. 

Tôi cam đoan nội dung đề nghị đăng ký khai sinh trên đây là đúng sự thật, đƣợc sự thỏa 

thuận nhất trí của các bên liên quan theo quy định pháp luật. 

Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trƣớc pháp luật về nội dung cam đoan của mình. 

                                Làm tại: ……………………., ngày ........... tháng ......... năm .............. 

 Ngƣời yêu cầu
 

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

 

.......................................... 
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Chú thích:  

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh 

Ví dụ: - Ủy ban nhân dân phƣờng Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội 

           - Ủy ban nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(2)

 Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của ngƣời đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày 

cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế  

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 

20/10/2014. 

(3)  
Ghi theo địa chỉ đăng ký thƣờng trú; nếu không có nơi đăng ký thƣờng trú thì ghi theo 

địa chỉ đăng ký tạm trú; trƣờng hợp không có nơi đăng ký thƣờng trú và nơi đăng ký tạm 

trú thì ghi theo địa chỉ đang sinh sống.          
 

(4)
 Trƣờng hợp sinh tại cơ sở y tế thì ghi rõ tên cơ sở y tế và địa danh hành chính  

Ví dụ: - Bệnh viện Phụ sản, Hà Nội  

 Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 

Trƣờng hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã, huyện, 

tỉnh), nơi sinh ra. 

Ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 
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14. Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nƣớc ngoài 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Ngƣời có yêu cầu đăng ký lại kết hôn nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân 

dân cấp huyện có thẩm quyền. 

- Bƣớc 2: Ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, xác 

định tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do ngƣời yêu cầu nộp, xuất trình; đối chiếu 

thông tin trong Tờ khai với giấy tờ trong hồ sơ.  

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, ngƣời tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó 

ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chƣa đầy đủ, hoàn thiện thì hƣớng dẫn ngƣời 

nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trƣờng hợp không thể bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hƣớng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, 

nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của ngƣời tiếp nhận.  

Hồ sơ sau khi đã đƣợc hƣớng dẫn theo quy định mà không đƣợc bổ sung đầy 

đủ, hoàn thiện thì ngƣời tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc từ chối tiếp nhận 

hồ sơ phải đƣợc thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối, ngƣời tiếp 

nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên.  

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, 

Phòng Tƣ pháp kiểm tra, xác minh hồ sơ.  

Trƣờng hợp việc đăng ký kết hôn trƣớc đây thực hiện tại Ủy ban nhân dân 

cấp xã hoặc Sở Tƣ pháp thì Phòng Tƣ pháp có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân 

cấp xã/Sở Tƣ pháp nơi đăng ký kết hôn trƣớc đây kiểm tra, xác minh về việc lƣu 

giữ sổ hộ tịch.  

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc văn bản đề nghị, Sở 

Tƣ pháp/Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn 

bản về việc còn lƣu giữ hoặc không lƣu giữ đƣợc sổ hộ tịch. 

- Bƣớc 4: Sau khi kiểm tra, xác minh, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, 

đúng quy định pháp luật, Phòng Tƣ pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện xem xét, quyết định. Trƣờng hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân đồng ý giải 

quyết thì ký 02 Giấy chứng nhận kết hôn cấp cho ngƣời có yêu cầu. 

- Bƣớc 5: Phòng Tƣ pháp tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên 

nam, nữ; công chức làm công tác hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ đăng ký kết hôn, 

cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ; hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng 

nhận kết hôn. 

* Lƣu ý: 

+ Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc hoặc 

bản sao đƣợc chứng thực từ bản chính thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ không đƣợc yêu 

cầu xuất trình bản chính; nếu ngƣời yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản 

chính thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký 

vào bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không đƣợc yêu 

cầu ngƣời đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực giấy tờ đó. 
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+ Trƣờng hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, 

ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin 

trong Tờ khai và trả lại cho ngƣời xuất trình, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký 

hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Ngƣời tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ 

xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lƣu hồ sơ. 

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp, công chứng hoặc xác 

nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh 

sự, trừ trƣờng hợp đƣợc miễn theo điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giấy 

tờ bằng tiếng nƣớc ngoài phải đƣợc dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc 

chứng thực chữ ký ngƣời dịch theo quy định của pháp luật. 

+ Ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 

theo quy định của pháp luật hộ tịch, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký hộ tịch 

nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp. 

b) Cách thức thực hiện:   

Ngƣời có yêu cầu đăng ký lại kết hôn phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Tƣ 

pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền (bên nam hoặc bên nữ có 

thể trực tiếp nộp hồ sơ mà không cần có văn bản ủy quyền của bên còn lại). 

c) Thành phần hồ sơ: 

* Giấy tờ phải xuất trình 

Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cƣớc công dân hoặc các 

giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn 

giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của cả hai bên có yêu cầu đăng ký lại 

kết hôn. 

* Giấy tờ phải nộp 

- Tờ khai đăng ký lại kết hôn theo mẫu; 

- Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn đƣợc cấp trƣớc đây. Nếu không có bản 

sao Giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông 

tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.  

Trƣờng hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 13 

ngày làm việc (không tính thời gian gửi văn bản yêu cầu xác minh và thời gian gửi 

văn bản trả lời kết quả xác minh qua hệ thống bƣu chính). 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

g) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  

- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký kết hôn trƣớc đây. 

- Trƣờng hợp việc kết hôn trƣớc đây đƣợc đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp 

xã thì việc đăng ký lại do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trên thực hiện. 
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- Trƣờng hợp việc kết hôn trƣớc đây đƣợc đăng ký tại Sở Tƣ pháp thì việc 

đăng ký lại do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có trụ sở hiện nay của Sở Tƣ pháp 

thực hiện. 

h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Tƣ pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mƣu Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. 

i) Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã/Sở Tƣ pháp nơi đăng ký kết 

hôn trƣớc đây. 

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kết hôn 

l) Lệ phí: 1.500.000 đồng/trƣờng hợp. 

Miễn lệ phí cho ngƣời thuộc gia đình có công với cách mạng; ngƣời thuộc 

hộ nghèo; ngƣời khuyết tật.  

m) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký lại kết hôn  

n) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Việc kết hôn đã đƣợc đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam 

trƣớc ngày 01/01/2016 nhƣng Sổ đăng ký kết hôn và bản chính Giấy chứng nhận 

kết hôn đều bị mất. 

- Cả hai bên yêu cầu đăng ký kết hôn còn sống vào thời điểm yêu cầu đăng 

ký lại kết hôn. 

o) Căn cứ pháp lý:  

- Luật hôn nhân và gia đình; 

- Luật hộ tịch năm 2014; 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; 

- Thông tƣ số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tƣ pháp hƣớng 

dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật hộ tịch; 

- Thông tƣ số 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ƣơng; 

- Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 

phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch 

trên địa bàn tỉnh An Giang. 

 

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KẾT HÔN 

 

        Kính gửi: 
(1) ........................................................................................  

 

Họ, chữ đệm, tên ngƣời yêu cầu: ............................................................................. 

Giấy tờ tùy thân: (3)..................................................................................................... 

Nơi cƣ trú: (2).................................................................................................. 

Đề nghị cơ quan đăng ký lại kết hôn theo nội dung dƣới đây:  

Họ, chữ đệm, tên của vợ: .................................................... ........................................ 

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................... 

Dân tộc: ......................................................Quốc tịch: ………………………………………….. 

Nơi cƣ trú:
(2)

.................................................................................................... 

Giấy tờ tùy thân:
(3)

............................................................................................................... 

Kết hôn lần thứ mấy:......................................................................................................... 

Họ, chữ đệm, tên của chồng: …………………………………………………………………………… 

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................... 

Dân tộc: ......................................................Quốc tịch: ………………………………………….. 

Nơi cƣ trú:
(2)

.................................................................................................... 

Giấy tờ tùy thân:
(3)

............................................................................................................... 

Kết hôn lần thứ mấy:......................................................................................................... 

Đã đăng ký kết hôn tại: 
(4)
………………………………………………………………………………….. 

.........................................ngày ………. tháng ……….năm…………………………………………… 

Theo Giấy chứng nhận kết hôn số: 
(5)
…………………………., Quyển số: 

(5)
………………………

 

Lý do đăng ký lại:  ................................................................................................................................................  

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trƣớc 

pháp luật về cam đoan của mình. 

                                Làm tại: ……………………., ngày ........... tháng ......... năm .............. 

 Ngƣời yêu cầu
 

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

.......................................... 
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Chú thích:  
(1)

 Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại kết hôn 

 
(2)  
Ghi theo địa chỉ đăng ký thƣờng trú; nếu không có nơi đăng ký thƣờng trú thì ghi theo địa chỉ 

đăng ký tạm trú; trƣờng hợp không có nơi đăng ký thƣờng trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo 

nơi đang sinh sống.        
 

(3)
 Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân nhƣ: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay 

thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 

20/10/2004). 
 (4)

 Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký kết hôn trƣớc đây. 
(5)

 Chỉ khai trong trƣờng hợp biết rõ. 
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15. Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nƣớc ngoài 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Ngƣời có yêu cầu đăng ký lại khai tử nộp hồ sơ tại Phòng Tƣ pháp 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.  

- Bƣớc 2: Ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, xác 

định tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do ngƣời yêu cầu nộp, xuất trình; đối chiếu 

thông tin trong Tờ khai với giấy tờ trong hồ sơ.  

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, ngƣời tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó 

ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chƣa đầy đủ, hoàn thiện thì hƣớng dẫn ngƣời 

nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trƣờng hợp không thể bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hƣớng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, 

nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của ngƣời tiếp nhận.  

Hồ sơ đăng ký lại khai tử sau khi đã đƣợc hƣớng dẫn theo quy định mà 

không đƣợc bổ sung đầy đủ, hoàn thiện thì ngƣời tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. 

Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải đƣợc thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do 

từ chối, ngƣời tiếp nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên.  

- Bƣớc 3: Phòng Tƣ pháp kiểm tra hồ sơ, tiến hành xác minh (nếu thấy cần 

thiết). 

- Bƣớc 4: Sau khi kiểm tra, xác minh, nếu thấy thông tin khai tử đầy đủ, 

chính xác, việc đăng ký lại khai tử đúng pháp luật thì Phòng Tƣ pháp báo cáo Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Trƣờng hợp Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện đồng ý giải quyết thì ký Trích lục khai tử cấp cho ngƣời có 

yêu cầu; công chức làm công tác hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký khai tử và cùng ngƣời 

đi đăng ký lại khai tử ký vào Sổ.  

* Lƣu ý: 

+ Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc hoặc 

bản sao đƣợc chứng thực từ bản chính thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ không đƣợc yêu 

cầu xuất trình bản chính; nếu ngƣời yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản 

chính thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký 

vào bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không đƣợc yêu 

cầu ngƣời đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực giấy tờ đó. 

+ Trƣờng hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, 

ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin 

trong Tờ khai và trả lại cho ngƣời xuất trình, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký 

hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Ngƣời tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ 

xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lƣu hồ sơ. 

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp, công chứng hoặc xác 

nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh 

sự, trừ trƣờng hợp đƣợc miễn theo điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giấy 

tờ bằng tiếng nƣớc ngoài phải đƣợc dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc 

chứng thực chữ ký ngƣời dịch theo quy định của pháp luật. 
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+ Ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 

theo quy định của pháp luật hộ tịch, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký hộ tịch 

nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Ngƣời có yêu cầu đăng ký lại khai tử trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho 

ngƣời khác thực hiện đăng ký lại khai tử; 

- Ngƣời thực hiện việc đăng ký lại khai tử có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy 

ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

* Giấy tờ phải xuất trình 

- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cƣớc công dân hoặc các 

giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn 

giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của ngƣời có yêu cầu đăng ký lại khai 

tử. 

Trƣờng hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bƣu chính thì phải gửi kèm theo bản sao 

có chứng thực giấy tờ nêu trên. 

* Giấy tờ phải nộp 

- Tờ khai đăng ký lại khai tử theo mẫu; 

- Bản sao Giấy chứng tử trƣớc đây đƣợc cấp hợp lệ. Nếu không có bản sao 

Giấy chứng tử trƣớc đây đƣợc cấp hợp lệ thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ liên quan 

có nội dung chứng minh sự kiện chết.  

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trƣờng hợp ủy quyền 

thực hiện đăng ký lại khai tử. Trƣờng hợp ngƣời đƣợc ủy quyền là ông, bà, cha, 

mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của ngƣời ủy quyền thì văn bản ủy quyền 

không phải công chứng, chứng thực, nhƣng phải có giấy tờ chứng minh mối quan 

hệ với ngƣời ủy quyền. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.  

Trƣờng hợp phải tiến hành xác minh thì thời hạn không quá 10 ngày làm 

việc. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

g) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  

- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đăng ký khai tử cho ngƣời nƣớc ngoài, 

công dân Việt Nam định cƣ tại nƣớc ngoài trƣớc đây thực hiện việc đăng ký lại 

khai tử; 

- Trƣờng hợp việc đăng ký khai tử trƣớc đây thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp 

xã thì Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trên thực hiện đăng ký lại khai tử; 
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- Trƣờng hợp việc đăng ký khai tử trƣớc đây thực hiện tại Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh hoặc Sở Tƣ pháp thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có trụ sở hiện nay 

của Sở Tƣ pháp thực hiện đăng ký lại khai tử. 

h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Tƣ pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mƣu Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. 

i) Cơ quan phối hợp: Không. 

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Trích lục khai tử 

l) Lệ phí: 75.000 đồng/trƣờng hợp. 

Miễn lệ phí cho ngƣời thuộc gia đình có công với cách mạng; ngƣời thuộc 

hộ nghèo; ngƣời khuyết tật.  

m) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký lại khai tử  

n) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Việc khai tử của công dân Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài hoặc của ngƣời 

nƣớc ngoài đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trƣớc ngày 

01/01/2016 nhƣng Sổ đăng ký khai tử và bản chính Giấy chứng tử đều bị mất.  

o) Căn cứ pháp lý:  

- Luật hộ tịch năm 2014; 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; 

- Thông tƣ số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tƣ pháp hƣớng 

dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật hộ tịch; 

- Thông tƣ số 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính 

hƣớng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng; 

- Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 

phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang;  

- Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện 

tử; tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bƣu 

chính trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch 

trên địa bàn tỉnh An Giang. 

 

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI TỬ 
 

Kính gửi: 
(1)

 ..........................................................................................................  

Họ, chữ đệm, tên ngƣời yêu cầu:  ................................................................................................................  

Nơi cƣ trú: 
(2)

 .............................................................................................................................................................  

Giấy tờ tùy thân
 (3)

  .................................................................................................................................................  

Quan hệ với ngƣời đã chết:  ...............................................................................................................................  

Đề nghị cơ quan đăng ký lại khai tử cho ngƣời có tên dƣới đây:  

Họ, chữ đệm, tên:  ..........................................................................................  Giới tính: .....................................  

Ngày, tháng, năm sinh:  .......................................................................................................................................  

Dân tộc:  ...........................................................................................  Quốc tịch:  .................................................  

Nơi cƣ trú cuối cùng: 
(2)

  ......................................................................................................................................  

Giấy tờ tùy thân: 
(3)

  ...............................................................................................................................................  

Đã chết vào lúc:  ............................ giờ  .............  phút, ngày  ................  tháng  .............  năm  ..................  

Nơi chết:  ....................................................................................................................................................................  

Nguyên nhân chết: .................................................................................................................................................  

Số Giấy báo tử/ Giấy tờ thay thế Giấy báo tử: 
(4)

  ................................... do................... ................... 

 .........................................................................................................  cấp ngày  ........  tháng  ........  năm  ...............  

Đã đăng ký khai tử tại: 
(5)

 …………………………………..ngày ………. tháng ……….năm  ................  

Theo Trích lục khai tử số: 
(6) 

……………………………………………………………………………….
 

Lý do đăng ký lại:  ................................................................................................................................................  

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trƣớc 

pháp luật về cam đoan của mình. 

Làm tại:  ................................................................................................. , ngày  ........  tháng  ........  năm  ............... 

 

 Ngƣời yêu cầu 

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

................. 
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Chú thích:  
(1)

 Ghi rõ tên cơ quan thực hiện đăng ký lại khai tử. 

 
(2)  
Ghi theo địa chỉ đăng ký thƣờng trú; nếu không có nơi đăng ký thƣờng trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký 

tạm trú; trƣờng hợp không có nơi đăng ký thƣờng trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh 

sống.          

 
(3)

 Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân nhƣ: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví 

dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004). 
 (4)

 Nếu ghi theo Giấy báo tử, thì gạch cụm từ “Giấy tờ thay Giấy báo tử”; nếu ghi theo số Giấy tờ thay 

Giấy báo tử thì ghi rõ tên, số giấy tờ và gạch cụm từ “Giấy báo tử”. 
(5)

 Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký khai tử trƣớc đây. 
(6)

 Chỉ khai trong trƣờng hợp biết rõ. 

 

 

                   

 

 

 

 

  



 

481 

 

16. Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Ngƣời có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nộp hồ sơ tại Phòng 

Tƣ pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền. 

Trƣờng hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị cấp bản sao trích lục hộ 

tịch của cá nhân thì gửi văn bản yêu cầu nêu rõ lý do cho Phòng Tƣ pháp thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền. 

- Bƣớc 2: Ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin trong 

Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ do ngƣời yêu cầu xuất trình hoặc nộp.  

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, ngƣời tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó 

ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chƣa đầy đủ, hoàn thiện thì hƣớng dẫn ngƣời 

nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trƣờng hợp không thể bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hƣớng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, 

nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của ngƣời tiếp nhận.  

Hồ sơ yêu cầu cấp bản sao trích lục sau khi đã đƣợc hƣớng dẫn theo quy 

định mà không đƣợc bổ sung đầy đủ, hoàn thiện thì ngƣời tiếp nhận từ chối tiếp 

nhận hồ sơ. Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải đƣợc thể hiện bằng văn bản, trong đó 

ghi rõ lý do từ chối, ngƣời tiếp nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên.  

- Bƣớc 3: Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy hồ sơ đầy đủ và phù hợp, 

công chức làm công tác hộ tịch căn cứ vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch, ghi nội dung bản 

sao trích lục hộ tịch, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện ký cấp bản sao trích lục 

hộ tịch cho ngƣời yêu cầu. 

* Lƣu ý: 

+ Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc hoặc 

bản sao đƣợc chứng thực từ bản chính thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ không đƣợc yêu 

cầu xuất trình bản chính; nếu ngƣời yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản 

chính thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký 

vào bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không đƣợc yêu 

cầu ngƣời đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực giấy tờ đó. 

+ Trƣờng hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, 

ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin 

trong Tờ khai và trả lại cho ngƣời xuất trình, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký 

hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Ngƣời tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ 

xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lƣu hồ sơ. 

+ Ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch 

theo quy định của pháp luật hộ tịch, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký hộ tịch 

nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Ngƣời có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp thực hiện hoặc ủy 

quyền cho ngƣời khác thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch; 
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- Ngƣời thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch có thể trực tiếp nộp 

hồ sơ; cơ quan, tổ chức có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch có thể trực tiếp gửi 

văn bản yêu cầu tại Cơ quản quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch có thẩm quyền hoặc gửi 

hồ sơ, văn bản yêu cầu qua hệ thống bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

* Giấy tờ phải xuất trình: 

- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cƣớc công dân hoặc các 

giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn 

giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của ngƣời có yêu cầu cấp bản sao trích 

lục hộ tịch. 

Trƣờng hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bƣu chính thì phải gửi kèm theo bản sao 

có chứng thực giấy tờ phải xuất trình nêu trên. 

* Giấy tờ phải nộp 

- Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch theo mẫu đối với trƣờng hợp ngƣời 

yêu cầu là cá nhân. 

- Văn bản yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nêu rõ lý do trong trƣờng 

hợp ngƣời yêu cầu là cơ quan, tổ chức. 

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trƣờng hợp ủy quyền 

thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch. Trƣờng hợp ngƣời đƣợc ủy quyền 

là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của ngƣời ủy quyền thì văn 

bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhƣng phải có giấy tờ chứng 

minh mối quan hệ với ngƣời ủy quyền. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trƣờng hợp nhận 

hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết đƣợc ngay thì trả kết quả trong ngày làm 

việc tiếp theo. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, cơ quan, tổ chức. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tƣ pháp cấp huyện. 

h) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện 

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao trích lục hộ tịch 

k) Lệ phí: 8.000 đồng/bản sao đối với yêu cầu cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

tại cấp huyện. 

Miễn lệ phí cho ngƣời thuộc gia đình có công với cách mạng; ngƣời thuộc 

hộ nghèo; ngƣời khuyết tật.  

l) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch 

m) Căn cứ pháp lý:  

- Luật Hộ tịch năm 2014; 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; 

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123


 

483 

 

- Thông tƣ số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tƣ pháp hƣớng 

dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật hộ tịch; 

- Thông tƣ số 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ƣơng; 

- Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 

phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang; 

- Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện 

tử; tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bƣu 

chính trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh An 

Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch 

trên địa bàn tỉnh An Giang. 

 

 

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
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 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
TỜ KHAI  

CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH 

 

 

Kính gửi: 
(1)

 ......................................................................................................  

 
Họ, chữ đệm, tên ngƣời yêu cầu:  ............................................................................................................  

Nơi cƣ trú: 
(2)

 .................................................................................................................................................  

Giấy tờ tùy thân: 
(3)

 .......................................................................................................................................  

Quan hệ với ngƣời đƣợc cấp bản sao Trích lục hộ tịch:  .........................................................................  

Đề nghị cơ quan cấp bản sao trích lục
(4)

 .....................................................  

cho ngƣời có tên dƣới đây:  

Họ, chữ đệm, tên:  ..........................................................................  Giới tính:  ..............................................  

Dân tộc:  .....................................................................................  Quốc tịch:  ...................................................  

Nơi cƣ trú: 
(2)

 .................................................................................................................................................  

Giấy tờ tùy thân: 
(3)

  .................................................................. ............................................................... 

Số định danh cá nhân (nếu có): .............................................. ......................................................... 

Đã đăng ký tại: 
(5)

  .....................................................................................................................................................  

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

Theo
(6)

............................................................................................số.................. Quyển số: 
(7)

..................... 

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật 

về cam đoan của mình 

   Làm tại:  ....................................................................................... , ngày  ........  tháng  ........  năm  .............  

 

                                                                                    Ngƣời yêu cầu 
        (ký và ghi rõ họ, chữ đệm, tên)  

 

 

 

                                                                                ...................................................                                                
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Chú thích:  
(1)
 Ghi rõ tên cơ quan thực hiện việc cấp bản sao trích lục hộ tịch. 

(2)
 Ghi theo địa chỉ đăng ký thƣờng trú; nếu không có nơi đăng ký thƣờng trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký 

tạm trú; trƣờng hợp không có nơi đăng ký thƣờng trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ đang nơi 

sinh sống. 
(3)

 Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân nhƣ: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví 

dụ: Chứng minh nhân dân số 0010891235 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).  
(4) 
Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trƣớc đây.  

(5) 
Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký hộ tịch trƣớc đây. 

(6)
 Ghi rõ loại giấy tờ hộ tịch đã đƣợc cấp trƣớc đây. 

(7)
 Chỉ khai khi biết rõ. 
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XV. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC 

1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 

a) Trình tự thực hiện: 

+ Ngƣời yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải xuất trình các giấy tờ phục vụ 
cho yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc. Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu cấp bản sao từ sổ 
gốc gửi qua dịch vụ bƣu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ 
theo quy định.  

+ Cơ quan, tổ chức căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao cho ngƣời yêu cầu; nội 
dung bản sao phải ghi theo đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc. 

+ Trong trƣờng hợp không tìm thấy sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có 
thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao thì cơ quan, tổ chức đang lƣu giữ sổ gốc 
có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho ngƣời yêu cầu. 

+ Ngƣời yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ hoặc 
qua dịch vụ bƣu chính (nếu nộp qua dịch vụ bƣu chính). 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan, tổ chức lƣu sổ gốc 
hoặc gửi yêu cầu qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

+ Trƣờng hợp nộp trực tiếp thì xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng 
thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng. 

+ Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi qua dịch vụ bƣu 
chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc 
hộ chiếu còn giá trị sử dụng, phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ ngƣời nhận 
cho cơ quan, tổ chức cấp bản sao. 

+ Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu là ngƣời đại diện theo pháp luật, ngƣời đại diện 
theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức đƣợc cấp bản chính; cha, mẹ, con; vợ, chồng; 
anh, chị, em ruột; ngƣời thừa kế khác của ngƣời đƣợc cấp bản chính trong trƣờng 
hợp ngƣời đó đã chết thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ với ngƣời 
đƣợc cấp bản chính. 

d) Thời hạn giải quyết:  Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu 
hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trong trƣờng 
hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc đƣợc gửi qua dịch vụ bƣu chính thì thời hạn 
đƣợc thực hiện ngay sau khi cơ quan, tổ chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bƣu 
chính đến. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc 

h) Lệ phí: Không  

l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Phải có sổ gốc 

n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản 
sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. 
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2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan 

tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

a) Trình tự thực hiện:  

+ Ngƣời yêu cầu chứng thực phải xuất trình bản chính giấy tờ, văn bản làm 
cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực.  

+ Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì cơ 
quan, tổ chức tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực, trừ trƣờng hợp 
cơ quan, tổ chức không có phƣơng tiện để chụp. 

+ Ngƣời thực hiện chứng thực kiểm tra bản chính, đối chiếu với bản sao, nếu 
nội dung bản sao đúng với bản chính, bản chính giấy tờ, văn bản không thuộc các 
trƣờng hợp bản chính giấy tờ, văn bản không đƣợc dùng làm cơ sở để chứng thực 
bản sao thì thực hiện chứng thực nhƣ sau: 

* Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực bản sao từ bản chính theo mẫu quy định; 

* Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và 
ghi vào sổ chứng thực. 

Đối với bản sao có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, 
nếu bản sao có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai. 

Mỗi bản sao đƣợc chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản hoặc nhiều 
bản sao đƣợc chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản trong cùng một thời 
điểm đƣợc ghi một số chứng thực. 

+ Ngƣời yêu cầu chứng thực nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: Bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để 
chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực. Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu chứng 
thực chỉ xuất trình bản chính thì cơ quan, tổ chức tiến hành chụp từ bản chính để 
thực hiện chứng thực, trừ trƣờng hợp cơ quan, tổ chức không có phƣơng tiện để 
chụp. Bản sao, chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực phải có đầy đủ các 
trang đã ghi thông tin của bản chính. 

d) Thời hạn giải quyết:  Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu 
hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Đối với 
trƣờng hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy 
tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lƣợng nhiều bản sao; nội dung 
giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, tổ chức thực hiện 
chứng thực không thể đáp ứng đƣợc thời hạn quy định nêu trên thì thời hạn chứng 
thực đƣợc kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo 
thỏa thuận bằng văn bản với ngƣời yêu cầu chứng thực. Trường hợp trả kết quả 
trong ngày làm việc tiếp theo hoặc phải k o dài thời gian theo quy định thì người 
tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho 
người yêu cầu chứng thực. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tƣ pháp cấp huyện. 
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g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao đƣợc chứng thực từ bản 
chính 

h) Lệ phí: Tại Phòng Tƣ pháp, UBND cấp xã: 2.000 đồng/trang; từ trang 
thứ 3 trở lên thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 200.000 đồng/bản. 

l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Bản chính giấy tờ, văn bản cần chứng thực. 

- Bản chính giấy tờ, văn bản không đƣợc dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao: 

+ Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ. 

+ Bản chính bị hƣ hỏng, cũ nát, không xác định đƣợc nội dung. 

+ Bản chính đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không 
đóng dấu mật nhƣng ghi rõ không đƣợc sao chụp. 

+ Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích 
động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của 
dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi 
phạm quyền công dân. 

+ Giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhƣng không có xác nhận và đóng dấu 
của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản 
sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; 

+ Thông tƣ số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 của Bộ Tài chính Hƣớng 
dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ 
quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nƣớc ngoài; 

+ Thông tƣ liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 của liên 
Bộ Tài chính, Bộ Tƣ pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng 
thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch; 

+ Thông tƣ số 20/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Bộ Tƣ pháp quy đinh 
chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 
16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và 
chứng thực hợp đồng, giao dịch. 
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3. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nƣớc ngoài  cấp hoặc 

chứng nhận 

a) Trình tự thực hiện:  

+ Ngƣời yêu cầu chứng thực phải xuất trình bản chính giấy tờ, văn bản làm 

cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực.  

+ Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì cơ 

quan, tổ chức tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực, trừ trƣờng hợp 

cơ quan, tổ chức không có phƣơng tiện để chụp. 

+ Ngƣời thực hiện chứng thực kiểm tra bản chính, đối chiếu với bản sao, nếu 

nội dung bản sao đúng với bản chính, bản chính giấy tờ, văn bản không thuộc các 

trƣờng hợp bản chính giấy tờ, văn bản không đƣợc dùng làm cơ sở để chứng thực 

bản sao thì thực hiện chứng thực nhƣ sau: 

* Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực bản sao từ bản chính theo mẫu quy định; 

* Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và 

ghi vào sổ chứng thực. 

Đối với bản sao có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, 

nếu bản sao có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai. 

Mỗi bản sao đƣợc chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản hoặc nhiều 

bản sao đƣợc chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản trong cùng một thời 

điểm đƣợc ghi một số chứng thực. 

+ Ngƣời yêu cầu chứng thực nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: Bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để 

chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực. Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu chứng 

thực chỉ xuất trình bản chính thì cơ quan, tổ chức tiến hành chụp từ bản chính để 

thực hiện chứng thực, trừ trƣờng hợp cơ quan, tổ chức không có phƣơng tiện để 

chụp. Bản sao, chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực phải có đầy đủ các trang 

đã ghi thông tin của bản chính. 

- Thời hạn giải quyết:  Thời hạn thực hiện yêu cầu chứng thực phải đƣợc 

bảo đảm ngay trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm 

việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Đối với trƣờng hợp cùng một lúc 

yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có 

nhiều trang; yêu cầu số lƣợng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp 

khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực không thể đáp 

ứng đƣợc thời hạn nêu trên thì thời hạn chứng thực đƣợc kéo dài thêm không quá 

02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với ngƣời 

yêu cầu chứng thực. Trƣờng hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo hoặc 

phải kéo dài thời gian theo quy định thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn 

ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho ngƣời yêu cầu chứng thực. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 
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e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tƣ pháp cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Bản sao đƣợc chứng thực từ bản chính 

h) Lệ phí: Tại Phòng Tƣ pháp: 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thu 

1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 200.000 đồng/bản. 

l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

 m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Bản chính giấy tờ, 

văn bản cần chứng thực. 

 Bản chính giấy tờ, văn bản không đƣợc dùng làm cơ sở để chứng thực bản 

sao: 

+ Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ. 

+ Bản chính bị hƣ hỏng, cũ nát, không xác định đƣợc nội dung. 

+ Bản chính đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không 

đóng dấu mật nhƣng ghi rõ không đƣợc sao chụp. 

+ Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích 

động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của 

dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi 

phạm quyền công dân. 

+ Bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp, công 

chứng hoặc chứng nhận chƣa đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Khoản 

1 Điều 20 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, trừ giấy tờ tùy thân do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp cho cá nhân nhƣ: hộ chiếu, thẻ căn cƣớc hoặc 

các giấy tờ khác nhƣ thẻ thƣờng trú, thẻ cƣ trú, giấy phép lái xe, bằng tốt nghiệp, 

chứng chỉ và bảng điểm kèm theo bằng tốt nghiệp, chứng chỉ.  

+ Giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhƣng không có xác nhận và đóng dấu 

của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản 

sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

+ Thông tƣ số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 của Bộ Tài chính Hƣớng 

dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ 

quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nƣớc ngoài. 

+ Thông tƣ liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 của liên 

Bộ Tài chính, Bộ Tƣ pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng 

thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

+ Thông tƣ số 20/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Bộ Tƣ pháp quy đinh 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và 

chứng thực hợp đồng, giao dịch. 
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4. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trƣờng hợp chứng thực điểm chỉ và trƣờng hợp ngƣời yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ đƣợc)  

a) Trình tự thực hiện: 

+ Ngƣời yêu cầu chứng thực chữ ký/điểm chỉ/không thể ký, không thể điểm 
chỉ đƣợc phải xuất trình các giấy tờ phục vụ việc chứng thực chữ ký. 

+ Trong trƣờng hợp ngƣời yêu cầu chứng thực không thông thạo tiếng Việt 
thì phải có ngƣời phiên dịch. Ngƣời phiên dịch phải là ngƣời có năng lực hành vi 
dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, thông thạo tiếng Việt và ngôn ngữ mà 
ngƣời yêu cầu chứng thực sử dụng. Ngƣời phiên dịch do ngƣời yêu cầu chứng thực 
mời hoặc do cơ quan thực hiện chứng thực chỉ định. Thù lao phiên dịch do ngƣời 
yêu cầu chứng thực trả. 

+ Ngƣời thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ yêu cầu chứng thực, nếu thấy 
đủ giấy tờ theo quy định, tại thời điểm chứng thực, ngƣời yêu cầu chứng thực minh 
mẫn, nhận thức và làm chủ đƣợc hành vi của mình và việc chứng thực không thuộc 
các trƣờng hợp không đƣợc chứng thực chữ ký thì yêu cầu ngƣời yêu cầu chứng 
thực ký/điểm chỉ trƣớc mặt và thực hiện chứng thực nhƣ sau: 

* Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký theo mẫu quy định; 

* Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và 
ghi vào sổ chứng thực. 

Đối với giấy tờ, văn bản có từ (02) hai trang trở lên thì ghi lời chứng vào 
trang cuối, nếu giấy tờ, văn bản có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai. 

+ Đối với trƣờng hợp chứng thực chữ ký/điểm chỉ/không thể ký, không thể 
điểm chỉ đƣợc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông thì công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra các giấy tờ, nếu nhận thấy ngƣời 
yêu cầu chứng thực có đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 
23/2015/NĐ-CP thì đề nghị ngƣời yêu cầu chứng thực ký/điểm chỉ vào giấy tờ cần 
chứng thực và chuyển cho ngƣời có thẩm quyền ký chứng thực. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ quan đại diện, Phòng 
Tƣ pháp, UBND cấp xã hoặc ngoài trụ sở của cơ quan thực hiện chứng thực nếu 
ngƣời yêu cầu chứng thực thuộc diện già yếu, không thể đi lại đƣợc, đang bị tạm 
giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác. 

c) Thành phần hồ sơ: 

Ngƣời yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ sau đây: 

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc 
Hộ chiếu còn giá trị sử dụng. 

+ Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký/điểm chỉ. Trƣờng hợp chứng thực chữ ký 
trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng nƣớc ngoài, nếu ngƣời thực hiện chứng thực 
không hiểu rõ nội dung của giấy tờ, văn bản thì có quyền yêu cầu ngƣời yêu cầu 
chứng thực nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt nội dung của giấy tờ, văn bản đó 
(bản dịch không cần công chứng hoặc chứng thực chữ ký ngƣời dịch, ngƣời yêu 
cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về nội dung của bản dịch).  
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d) Thời hạn thực hiện yêu cầu chứng thực: Trong ngày cơ quan, tổ chức 
tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 
giờ. Trƣờng hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ 
phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho ngƣời yêu cầu chứng 
thực. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tƣ pháp cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy tờ, văn bản đƣợc chứng 
thực chữ ký/điểm chỉ. 

h) Lệ phí:  Tại Phòng Tƣ pháp: 10.000 đồng/trƣờng hợp (trƣờng hợp đƣợc 
tính là một hoặc nhiều chữ ký trong một giấy tờ, văn bản) 

l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Trƣờng hợp không đƣợc chứng thực chữ ký: 

+ Tại thời điểm chứng thực, ngƣời yêu cầu chứng thực chữ ký không nhận 
thức và làm chủ đƣợc hành vi của mình. 

+ Ngƣời yêu cầu chứng thực chữ ký xuất trình Giấy chứng minh nhân dân 
hoặc Hộ chiếu không còn giá trị sử dụng hoặc giả mạo. 

+ Giấy tờ, văn bản mà ngƣời yêu cầu chứng thực ký vào có nội dung quy 
định tại Khoản 4 Điều 22 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP. 

+ Giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch, trừ các trƣờng hợp 
quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 24 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP hoặc 
trƣờng hợp pháp luật có quy định khác. 

n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản 
sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

+ Thông tƣ số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 của Bộ Tài chính Hƣớng 
dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ 
quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nƣớc ngoài.  

+ Thông tƣ liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 của liên Bộ 
Tài chính, Bộ Tƣ pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực 
bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

+ Thông tƣ số 20/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Bộ Tƣ pháp quy đinh 
chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 
16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và 
chứng thực hợp đồng, giao dịch. 
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5. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 

a) Trình tự thực hiện: 

+ Ngƣời yêu cầu chứng thực xuất trình giấy tờ tùy thân còn giá trị sử dụng 

để ngƣời thực hiện chứng thực kiểm tra và nộp 01 bộ hồ sơ . 

+ Việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã đƣợc chứng thực chỉ 

đƣợc thực hiện khi có thỏa thuận bằng văn bản của các bên tham gia hợp đồng, 

giao dịch. 

+ Việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đƣợc thực hiện tại cơ 

quan đã chứng thực hợp đồng, giao dịch. Trƣờng hợp sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể chứng thực tại bất kỳ cơ quan có 

thẩm quyền chứng thực nào.  

+ Ngƣời thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng 

thực, nếu đầy đủ tại thời điểm chứng thực các bên tham gia hợp đồng, giao dịch tự 

nguyện, minh mẫn và nhận thức, làm chủ đƣợc hành vi của mình thì thực hiện 

chứng thực. 

+ Các bên tham gia hợp đồng, giao dịch phải ký trƣớc mặt ngƣời thực hiện 

chứng thực. Trƣờng hợp ngƣời có thẩm quyền giao kết hợp đồng của các tổ chức tín 

dụng, doanh nghiệp đã đăng ký chữ ký mẫu tại cơ quan thực hiện chứng thực thì có 

thể ký trƣớc vào hợp đồng; ngƣời thực hiện chứng thực phải đối chiếu chữ ký của họ 

trong hợp đồng với chữ ký mẫu trƣớc khi thực hiện chứng thực, nếu nghi ngờ chữ 

ký trong hợp đồng khác với chữ ký mẫu thì yêu cầu ngƣời đó ký trƣớc mặt. 

+ Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu chứng thực không ký đƣợc thì phải điểm chỉ; 

nếu ngƣời đó không đọc đƣợc, không nghe đƣợc, không ký, không điểm chỉ đƣợc 

thì phải có 02 (hai) ngƣời làm chứng. Ngƣời làm chứng phải có đủ năng lực hành 

vi dân sự và không có quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao 

dịch. Ngƣời làm chứng do ngƣời yêu cầu chứng thực bố trí. Trƣờng hợp ngƣời yêu 

cầu chứng thực không bố trí đƣợc thì đề nghị cơ quan thực hiện chứng thực chỉ 

định ngƣời làm chứng. 

+ Ngƣời thực hiện chứng thực ghi lời chứng tƣơng ứng với từng loại hợp 

đồng, giao dịch theo mẫu quy định; ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan thực 

hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực. Đối với hợp đồng, giao dịch có từ 02 

(hai) trang trở lên, thì từng trang phải đƣợc đánh số thứ tự, có chữ ký của ngƣời 

yêu cầu chứng thực và ngƣời thực hiện chứng thực; số lƣợng trang và lời chứng 

đƣợc ghi tại trang cuối của hợp đồng, giao dịch. Trƣờng hợp hợp đồng, giao dịch 

có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai. 

+ Trong trƣờng hợp ngƣời yêu cầu chứng thực không thông thạo tiếng Việt 

thì phải có ngƣời phiên dịch. Ngƣời phiên dịch phải là ngƣời có năng lực hành vi 

dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, thông thạo tiếng Việt và ngôn ngữ mà 

ngƣời yêu cầu chứng thực sử dụng. Ngƣời phiên dịch do ngƣời yêu cầu chứng thực 

mời hoặc do cơ quan thực hiện chứng thực chỉ định. Thù lao phiên dịch do ngƣời 

yêu cầu chứng thực trả. Ngƣời phiên dịch có trách nhiệm dịch đầy đủ, chính xác 

nội dung của hợp đồng, giao dịch, nội dung lời chứng cho ngƣời yêu cầu chứng 

thực và ký vào từng trang hợp đồng với tƣ cách là ngƣời phiên dịch. 
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+ Cơ quan thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc 

toàn bộ di chúc phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã chứng thực trƣớc đây 

về nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc để 

ghi chú vào Sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

+ Ngƣời yêu cầu chứng thực nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tƣ pháp. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

Ngƣời yêu cầu chứng thực nộp 01 (một) bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực, gồm 

các giấy tờ sau đây: 

+ Hợp đồng, giao dịch đã đƣợc chứng thực; 

+ Dự thảo hợp đồng, giao dịch sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 

đã đƣợc chứng thực; 

+ Trong trƣờng hợp nội dung sửa đổi, bổ sung có liên quan đến tài sản thì 

ngƣời yêu cầu chứng thực phải nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu giấy chứng 

nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế đƣợc pháp luật 

quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền 

sử dụng, trừ trƣờng hợp ngƣời lập di chúc đang bị cái chết đe dọa đến tính mạng. 

+ Văn bản thỏa thuận việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã 

đƣợc chứng thực của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch. 

d) Thời hạn giải quyết:  Thời hạn thực hiện yêu cầu chứng thực phải đƣợc 

bảo đảm ngay trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm 

việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trƣờng hợp trả kết quả trong ngày 

làm việc tiếp theo thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, 

ngày) trả kết quả cho ngƣời yêu cầu chứng thực. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tƣ pháp cấp huyện.  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng, giao dịch đƣợc 

chứng thực 

h) Lệ phí: 20.000 đồng/hợp đồng, giao dịch. 

l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Việc sửa đổi, bổ 

sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã đƣợc chứng thực chỉ đƣợc thực hiện khi có 

thỏa thuận bằng văn bản của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch. 

n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản 

sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; 

+ Thông tƣ liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 của liên 

Bộ Tài chính, Bộ Tƣ pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng 

thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch. 
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+ Thông tƣ số 20/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Bộ Tƣ pháp quy đinh 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và 

chứng thực hợp đồng, giao dịch. 
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6. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 

a) Trình tự thực hiện: 

+ Ngƣời yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ hồ sơ. 

+ Việc sửa lỗi sai sót trong khi ghi chép, đánh máy, in hợp đồng, giao dịch 

đã đƣợc chứng thực đƣợc thực hiện theo thỏa thuận bằng văn bản của các bên tham 

gia hợp đồng, giao dịch, nếu không làm ảnh hƣởng đến quyền, nghĩa vụ của các 

bên và đƣợc thực hiện tại cơ quan đã chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

+ Ngƣời thực hiện chứng thực gạch chân lỗi sai sót cần sửa, đóng dấu của cơ 

quan thực hiện chứng thực và ghi vào bên lề của hợp đồng, giao dịch nội dung đã 

sửa, họ tên, chữ ký của ngƣời sửa, ngày tháng năm sửa. 

+ Ngƣời yêu cầu chứng thực nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tƣ pháp. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

Ngƣời yêu cầu chứng thực nộp 01 (một) bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực, gồm 

các giấy tờ sau đây: 

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của 

ngƣời yêu cầu chứng thực (xuất trình bản chính để đối chiếu);  

+ Văn bản thỏa thuận về việc sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã 

đƣợc chứng thực 

+ Hợp đồng, giao dịch đã đƣợc chứng thực; 

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy 

tờ thay thế đƣợc pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải 

đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trƣờng hợp hợp đồng, giao dịch liên 

quan đến tài sản đó (xuất trình bản chính để đối chiếu).  

d) Thời hạn giải quyết:  Thời hạn thực hiện yêu cầu chứng thực phải đƣợc 

bảo đảm ngay trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm 

việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trƣờng hợp trả kết quả trong ngày 

làm việc tiếp theo thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, 

ngày) trả kết quả cho ngƣời yêu cầu chứng thực.  

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tƣ pháp, UBND cấp xã 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng, giao dịch đƣợc sửa 

lỗi kỹ thuật. 

h) Lệ phí: 10.000 đồng/hợp đồng, giao dịch.  

l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản 

sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; 
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+ Thông tƣ liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 của liên 

Bộ Tài chính, Bộ Tƣ pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí 

chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao 

dịch. 

+ Thông tƣ số 20/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Bộ Tƣ pháp quy đinh 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và 

chứng thực hợp đồng, giao dịch. 
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7. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch 

đã đƣợc chứng thực 

a) Trình tự thực hiện: 

+ Ngƣời yêu cầu cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao 

dịch phải xuất trình các giấy tờ theo quy định. 

+ Ngƣời thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ do ngƣời yêu cầu cấp bản sao 

có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch xuất trình. 

+ Việc cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã đƣợc 

chứng thực đƣợc thực hiện tại cơ quan lƣu trữ hợp đồng, giao dịch.  

+ Cơ quan thực hiện chứng thực tiến hành chụp từ bản chính hợp đồng, giao 

dịch đang đƣợc lƣu trữ và thực hiện chứng thực nhƣ sau: 

* Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký theo mẫu quy định; 

* Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và 

ghi vào sổ chứng thực. 

Đối với bản sao có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, 

nếu bản sao có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai. 

Mỗi bản sao đƣợc chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản hoặc nhiều 

bản sao đƣợc chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản trong cùng một thời 

điểm đƣợc ghi một số chứng thực. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tƣ pháp. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: Ngƣời yêu cầu chứng thực xuất trình bản 

chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn 

giá trị sử dụng. 

d) Thời hạn giải quyết:  Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu 

hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trƣờng hợp 

trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu 

hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho ngƣời yêu cầu chứng thực. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tƣ pháp lƣu trữ hợp 

đồng, giao dịch. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao hợp đồng, giao dịch 

đƣợc chứng thực 

h) Lệ phí: 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thu 1.000 đồng/trang, tối 

đa thu không quá 200.000 đồng/bản. 

l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản 

sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; 
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+ Thông tƣ liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 của liên 

Bộ Tài chính, Bộ Tƣ pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng 

thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

+ Thông tƣ số 20/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Bộ Tƣ pháp quy đinh 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và 

chứng thực hợp đồng, giao dịch. 



 

500 

 

8. Thủ tục chứng thực chữ ký ngƣời dịch mà ngƣời dịch là cộng tác viên 

dịch thuật của Phòng Tƣ pháp 

a) Trình tự thực hiện: 

+ Ngƣời yêu cầu chứng thực chữ ký ngƣời dịch phải xuất trình các giấy tờ 

phục vụ việc chứng thực chữ ký ngƣời dịch. 

+ Ngƣời thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ do ngƣời yêu cầu chứng thực 

xuất trình, nếu thấy đủ giấy tờ theo quy định và giấy tờ, văn bản đƣợc dịch không 

thuộc các trƣờng hợp giấy tờ, văn bản không đƣợc dịch để chứng thực chữ ký 

ngƣời dịch thì thực hiện chứng thực nhƣ sau: 

* Khi thực hiện chứng thực, ngƣời thực hiện chứng thực phải đối chiếu chữ 

ký của ngƣời dịch trên bản dịch với chữ ký mẫu trƣớc khi thực hiện chứng thực; 

trƣờng hợp nghi ngờ chữ ký trên bản dịch so với chữ ký mẫu thì yêu cầu ngƣời 

dịch ký trƣớc mặt. 

* Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký ngƣời dịch theo mẫu quy định; 

* Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và 

ghi vào sổ chứng thực. 

Đối với bản dịch giấy tờ, văn bản có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời 

chứng vào trang cuối, nếu giấy tờ, văn bản có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng 

dấu giáp lai. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tƣ pháp  

c) Thành phần hồ sơ: Bản dịch và giấy tờ, văn bản cần dịch. 

d) Thời hạn thực hiện: Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc 

trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ hoặc có thể kéo dài 

hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với ngƣời yêu cầu chứng thực. Trường hợp trả 

kết quả trong ngày làm việc tiếp theo hoặc phải k o dài thời gian theo thỏa thuận 

thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả 

cho người yêu cầu chứng thực. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tƣ pháp 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy tờ, văn bản đƣợc chứng 

thực chữ ký ngƣời dịch 

h) Lệ phí: 10.000 đồng/trường hợp 

l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy tờ, văn bản không đƣợc dịch để chứng thực chữ ký ngƣời dịch: 

+ Giấy tờ, văn bản đã bị tẩy xóa, sửa chữa; thêm, bớt nội dung không hợp lệ. 

+ Giấy tờ, văn bản bị hƣ hỏng, cũ nát không xác định đƣợc nội dung. 

+ Giấy tờ, văn bản đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc 

không đóng dấu mật nhƣng ghi rõ không đƣợc dịch. 
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+ Giấy tờ, văn bản có nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 22 của Nghị định 

số 23/2015/NĐ-CP. 

+ Giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp, 

công chứng hoặc chứng nhận chƣa đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, trừ giấy tờ tùy thân do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp cho cá nhân nhƣ: hộ chiếu, thẻ 

căn cƣớc hoặc các giấy tờ khác nhƣ thẻ thƣờng trú, thẻ cƣ trú, giấy phép lái xe, 

bằng tốt nghiệp, chứng chỉ và bảng điểm kèm theo bằng tốt nghiệp, chứng chỉ. 

n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản 

sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; 

+ Thông tƣ liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 của liên 

Bộ Tài chính, Bộ Tƣ pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí 

chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao 

dịch; 

+ Thông tƣ số 20/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Bộ Tƣ pháp quy đinh 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và 

chứng thực hợp đồng, giao dịch. 
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9. Thủ tục chứng thực chữ ký ngƣời dịch mà ngƣời dịch không phải là 

cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tƣ pháp 

a) Trình tự thực hiện: 

+ Ngƣời yêu cầu chứng thực chữ ký ngƣời dịch phải xuất trình các giấy tờ 

phục vụ việc chứng thực chữ ký ngƣời dịch. 

+ Ngƣời thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ do ngƣời yêu cầu chứng thực 

xuất trình, nếu thấy đủ giấy tờ theo quy định và giấy tờ, văn bản đƣợc dịch không 

thuộc các trƣờng hợp giấy tờ, văn bản không đƣợc dịch để chứng thực chữ ký 

ngƣời dịch thì yêu cầu ngƣời dịch ký trƣớc mặt và thực hiện chứng thực nhƣ sau:  

* Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký ngƣời dịch theo mẫu quy định; 

* Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và 

ghi vào sổ chứng thực. 

Đối với bản dịch giấy tờ, văn bản có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời 

chứng vào trang cuối, nếu giấy tờ, văn bản có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng 

dấu giáp lai. 

+ Đối với trƣờng hợp chứng thực chữ ký tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thì công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra các 

giấy tờ, nếu nhận thấy ngƣời yêu cầu chứng thực có đủ điều kiện theo quy định thì 

đề nghị ngƣời yêu cầu chứng thực ký vào bản dịch và chuyển cho ngƣời có thẩm 

quyền ký chứng thực. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tƣ pháp  

c) Thành phần hồ sơ: 

- Ngƣời yêu cầu chứng thực chữ ký ngƣời dịch phải xuất trình các giấy tờ 

phục vụ việc chứng thực chữ ký ngƣời dịch: 

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy Chứng minh nhân dân hoặc 

Hộ chiếu còn giá trị sử dụng; 

+ Bản chính hoặc bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực bằng cử nhân 

ngoại ngữ trở lên về thứ tiếng nƣớc ngoài cần dịch hoặc bằng tốt nghiệp đại học trở 

lên đối với thứ tiếng nƣớc ngoài cần dịch; trừ trƣờng hợp dịch những ngôn ngữ 

không phổ biến mà ngƣời dịch không có bằng cử nhân ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp 

đại học nhƣng thông thạo ngôn ngữ cần dịch; 

- Bản dịch đính kèm giấy tờ, văn bản cần dịch. 

d) Thời hạn thực hiện: Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc 

trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ hoặc có thể kéo dài 

hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với ngƣời yêu cầu chứng thực. Trường hợp trả 

kết quả trong ngày làm việc tiếp theo hoặc phải k o dài thời gian theo thỏa thuận 

thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả 

cho người yêu cầu chứng thực. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tƣ pháp  
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g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy tờ, văn bản đƣợc chứng 

thực chữ ký ngƣời dịch. 

h) Lệ phí: 10.000 đồng/trường hợp 

l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

* Phòng Tư pháp chỉ chứng thực chữ ký người dịch không phải là cộng tác 

viên khi người đó tự dịch giấy tờ, văn bản phục vụ mục đích cá nhân của họ. 

* Giấy tờ, văn bản không đƣợc dịch để chứng thực chữ ký ngƣời dịch: 

+ Giấy tờ, văn bản đã bị tẩy xóa, sửa chữa; thêm, bớt nội dung không hợp lệ. 

+ Giấy tờ, văn bản bị hƣ hỏng, cũ nát không xác định đƣợc nội dung. 

+ Giấy tờ, văn bản đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc 

không đóng dấu mật nhƣng ghi rõ không đƣợc dịch. 

+ Giấy tờ, văn bản có nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 22 của Nghị định 

số 23/2015/NĐ-CP. 

+ Giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp, 

công chứng hoặc chứng nhận chƣa đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, trừ giấy tờ tùy thân do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp cho cá nhân nhƣ: hộ chiếu, thẻ 

căn cƣớc hoặc các giấy tờ khác nhƣ thẻ thƣờng trú, thẻ cƣ trú, giấy phép lái xe, 

bằng tốt nghiệp, chứng chỉ và bảng điểm kèm theo bằng tốt nghiệp, chứng chỉ. 

n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản 

sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; 

+ Thông tƣ liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 của liên 

Bộ Tài chính, Bộ Tƣ pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí 

chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao 

dịch; 

+ Thông tƣ số 20/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Bộ Tƣ pháp quy đinh 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và 

chứng thực hợp đồng, giao dịch. 
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10. Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản 

a) Trình tự thực hiện: 

+ Ngƣời yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực. 

+ Ngƣời thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng 

thực, nếu đầy đủ, tại thời điểm chứng thực các bên tham gia hợp đồng, giao dịch tự 

nguyện, minh mẫn và nhận thức, làm chủ đƣợc hành vi của mình thì thực hiện 

chứng thực. 

+ Các bên tham gia hợp đồng, giao dịch phải ký trƣớc mặt ngƣời thực hiện 

chứng thực. Trƣờng hợp ngƣời có thẩm quyền giao kết hợp đồng của các tổ chức 

tín dụng, doanh nghiệp đã đăng ký chữ ký mẫu tại cơ quan thực hiện chứng thực 

thì có thể ký trƣớc vào hợp đồng; ngƣời thực hiện chứng thực phải đối chiếu chữ 

ký của họ trong hợp đồng với chữ ký mẫu trƣớc khi thực hiện chứng thực, nếu nghi 

ngờ chữ ký trong hợp đồng khác với chữ ký mẫu thì yêu cầu ngƣời đó ký trƣớc 

mặt. 

+ Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu chứng thực không ký đƣợc thì phải điểm chỉ; 

nếu ngƣời đó không đọc đƣợc, không nghe đƣợc, không ký, không điểm chỉ đƣợc 

thì phải có 02 (hai) ngƣời làm chứng. Ngƣời làm chứng phải có đủ năng lực hành 

vi dân sự và không có quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao 

dịch. Ngƣời làm chứng do ngƣời yêu cầu chứng thực bố trí. Trƣờng hợp ngƣời yêu 

cầu chứng thực không bố trí đƣợc thì đề nghị cơ quan thực hiện chứng thực chỉ 

định ngƣời làm chứng. 

+ Ngƣời thực hiện chứng thực ghi lời chứng tƣơng ứng với từng loại hợp 

đồng, giao dịch theo mẫu quy định; ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan thực 

hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực. Đối với hợp đồng, giao dịch có từ 02 

(hai) trang trở lên, thì từng trang phải đƣợc đánh số thứ tự, có chữ ký của ngƣời 

yêu cầu chứng thực và ngƣời thực hiện chứng thực; số lƣợng trang và lời chứng 

đƣợc ghi tại trang cuối của hợp đồng, giao dịch. Trƣờng hợp hợp đồng, giao dịch 

có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai. 

+ Trong trƣờng hợp ngƣời yêu cầu chứng thực không thông thạo tiếng Việt 

thì phải có ngƣời phiên dịch. Ngƣời phiên dịch phải là ngƣời có năng lực hành vi 

dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, thông thạo tiếng Việt và ngôn ngữ mà 

ngƣời yêu cầu chứng thực sử dụng. Ngƣời phiên dịch do ngƣời yêu cầu chứng thực 

mời hoặc do cơ quan thực hiện chứng thực chỉ định. Thù lao phiên dịch do ngƣời 

yêu cầu chứng thực trả. Ngƣời phiên dịch có trách nhiệm dịch đầy đủ, chính xác 

nội dung của hợp đồng, giao dịch, nội dung lời chứng cho ngƣời yêu cầu chứng 

thực và ký vào từng trang hợp đồng với tƣ cách là ngƣời phiên dịch. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tƣ pháp.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

Ngƣời yêu cầu chứng thực nộp 01 (một) bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực, gồm 

các giấy tờ sau đây: 

+ Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 
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+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của 

ngƣời yêu cầu chứng thực (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu); 

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy 

tờ thay thế đƣợc pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải 

đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trƣờng hợp hợp đồng, giao dịch liên 

quan đến tài sản đó (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu). 

d) Thời hạn giải quyết:  

Không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng 

thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với ngƣời yêu cầu 

chứng thực. Trƣờng hợp kéo dài thời hạn giải quyết thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ phải 

có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho ngƣời yêu cầu chứng thực. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tƣ pháp 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng, giao dịch đƣợc 

chứng thực. 

h) Lệ phí: 30.000 đồng/hợp đồng, giao dịch 

l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản 

sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; 

+ Thông tƣ liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 của liên 

Bộ Tài chính, Bộ Tƣ pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí 

chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao 

dịch; 

+ Thông tƣ số 20/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Bộ Tƣ pháp quy đinh 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và 

chứng thực hợp đồng, giao dịch. 
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11. Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản 

là động sản 

a) Trình tự thực hiện: 

+ Ngƣời yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực. 

+ Ngƣời thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng 

thực, nếu đầy đủ, tại thời điểm chứng thực các bên tham gia văn bản thỏa thuận tự 

nguyện, minh mẫn và nhận thức, làm chủ đƣợc hành vi của mình thì thực hiện 

chứng thực. 

+ Các bên tham gia thỏa thuận phân chia di sản phải ký trƣớc mặt ngƣời 

thực hiện chứng thực. 

+ Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu chứng thực không ký đƣợc thì phải điểm chỉ; 

nếu ngƣời đó không đọc đƣợc, không nghe đƣợc, không ký, không điểm chỉ đƣợc 

thì phải có 02 (hai) ngƣời làm chứng. Ngƣời làm chứng phải có đủ năng lực hành 

vi dân sự và không có quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ liên quan đến giao dịch. Ngƣời 

làm chứng do ngƣời yêu cầu chứng thực bố trí. Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu chứng 

thực không bố trí đƣợc thì đề nghị cơ quan thực hiện chứng thực chỉ định ngƣời 

làm chứng. 

+ Ngƣời thực hiện chứng thực ghi lời chứng theo mẫu quy định; ký, ghi rõ 

họ tên, đóng dấu của cơ quan thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực. Đối 

với văn bản thỏa thuận có từ 02 (hai) trang trở lên, thì từng trang phải đƣợc đánh 

số thứ tự, có chữ ký của ngƣời yêu cầu chứng thực và ngƣời thực hiện chứng thực; 

số lƣợng trang và lời chứng đƣợc ghi tại trang cuối của văn bản thỏa thuận. Trƣờng 

hợp văn bản thỏa thuận có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai. 

+ Trong trƣờng hợp ngƣời yêu cầu chứng thực không thông thạo tiếng Việt 

thì phải có ngƣời phiên dịch. Ngƣời phiên dịch phải là ngƣời có năng lực hành vi 

dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, thông thạo tiếng Việt và ngôn ngữ mà 

ngƣời yêu cầu chứng thực sử dụng. Ngƣời phiên dịch do ngƣời yêu cầu chứng thực 

mời hoặc do cơ quan thực hiện chứng thực chỉ định. Thù lao phiên dịch do ngƣời 

yêu cầu chứng thực trả. Ngƣời phiên dịch có trách nhiệm dịch đầy đủ, chính xác 

nội dung của văn bản thỏa thuận nội dung lời chứng cho ngƣời yêu cầu chứng thực 

và ký vào từng trang văn bản thỏa thuận với tƣ cách là ngƣời phiên dịch. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tƣ pháp.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

Ngƣời yêu cầu chứng thực nộp 01 (một) bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực, gồm 

các giấy tờ sau đây: 

+ Dự thảo văn bản thỏa thuận phân chia di sản; 

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của 

ngƣời yêu cầu chứng thực (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu); 

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy 

tờ thay thế đƣợc pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải 

đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trƣờng hợp hợp đồng, giao dịch liên 

quan đến tài sản đó (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu). 
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d) Thời hạn giải quyết:  

Không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng 

thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với ngƣời yêu cầu 

chứng thực. Trƣờng hợp kéo dài thời hạn giải quyết thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ phải 

có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho ngƣời yêu cầu chứng thực. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tƣ pháp  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thỏa thuận phân chia di 

sản đƣợc chứng thực. 

h) Lệ phí: 30.000 đồng/văn bản  

l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản 

sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; 

+ Thông tƣ liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 của liên 

Bộ Tài chính, Bộ Tƣ pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí 

chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao 

dịch; 

+ Thông tƣ số 20/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Bộ Tƣ pháp quy đinh 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và 

chứng thực hợp đồng, giao dịch. 
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12. Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản 

a) Trình tự thực hiện: 

+ Ngƣời yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực. 

+ Ngƣời thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng thực, 

nếu đầy đủ, tại thời điểm chứng thực các bên tham gia văn bản khai nhận di sản tự 

nguyện, minh mẫn và nhận thức, làm chủ đƣợc hành vi của mình thì thực hiện chứng 

thực. 

+ Các bên tham gia khai nhận di sản phải ký trƣớc mặt ngƣời thực hiện 

chứng thực. 

+ Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu chứng thực không ký đƣợc thì phải điểm chỉ; 

nếu ngƣời đó không đọc đƣợc, không nghe đƣợc, không ký, không điểm chỉ đƣợc 

thì phải có 02 (hai) ngƣời làm chứng. Ngƣời làm chứng phải có đủ năng lực hành 

vi dân sự và không có quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ liên quan đến giao dịch. Ngƣời 

làm chứng do ngƣời yêu cầu chứng thực bố trí. Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu chứng 

thực không bố trí đƣợc thì đề nghị cơ quan thực hiện chứng thực chỉ định ngƣời 

làm chứng. 

+ Ngƣời thực hiện chứng thực ghi lời chứng theo mẫu quy định; ký, ghi rõ 

họ tên, đóng dấu của cơ quan thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực. Đối 

với văn bản khai nhận có từ 02 (hai) trang trở lên, thì từng trang phải đƣợc đánh số 

thứ tự, có chữ ký của ngƣời yêu cầu chứng thực và ngƣời thực hiện chứng thực; số 

lƣợng trang và lời chứng đƣợc ghi tại trang cuối của văn bản thỏa thuận. Trƣờng 

hợp văn bản khai nhận có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai. 

+ Trong trƣờng hợp ngƣời yêu cầu chứng thực không thông thạo tiếng Việt 

thì phải có ngƣời phiên dịch. Ngƣời phiên dịch phải là ngƣời có năng lực hành vi 

dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, thông thạo tiếng Việt và ngôn ngữ mà 

ngƣời yêu cầu chứng thực sử dụng. Ngƣời phiên dịch do ngƣời yêu cầu chứng thực 

mời hoặc do cơ quan thực hiện chứng thực chỉ định. Thù lao phiên dịch do ngƣời 

yêu cầu chứng thực trả. Ngƣời phiên dịch có trách nhiệm dịch đầy đủ, chính xác 

nội dung của văn bản thỏa thuận nội dung lời chứng cho ngƣời yêu cầu chứng thực 

và ký vào từng trang văn bản khai nhận với tƣ cách là ngƣời phiên dịch. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tƣ pháp.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

Ngƣời yêu cầu chứng thực nộp 01 (một) bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực, gồm 

các giấy tờ sau đây: 

+ Dự thảo văn bản khai nhận di sản; 

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của 

ngƣời yêu cầu chứng thực (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu); 

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy 

tờ thay thế đƣợc pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải 

đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trƣờng hợp văn bản khai nhận di sản 

liên quan đến tài sản đó (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu). 
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d) Thời hạn giải quyết:  

Không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng 

thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với ngƣời yêu cầu 

chứng thực. Trƣờng hợp kéo dài thời hạn giải quyết thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ phải 

có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho ngƣời yêu cầu chứng thực. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tƣ pháp  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản khai nhận di sản đƣợc 

chứng thực 

h) Lệ phí: 30.000 đồng/văn bản  

l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản 

sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; 

+ Thông tƣ liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 của liên 

Bộ Tài chính, Bộ Tƣ pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí 

chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao 

dịch; 

+ Thông tƣ số 20/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Bộ Tƣ pháp quy đinh 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và 

chứng thực hợp đồng, giao dịch. 
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XVI. LĨNH VỰC BỒI THƢỜNG NHÀ NƢỚC 

A. Trong hoạt động quản lý hành chính 

1. Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng 

 a) Trình tự thực hiện 

- Ngƣời bị thiệt hại có yêu cầu bằng văn bản về việc xác định cơ quan có 

trách nhiệm bồi thƣờng; 

- Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi 

thƣờng. 

 b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua 

hệ thống bƣu chính 

c) Thành phần hồ sơ: 

Văn bản đề nghị xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày có yêu cầu, trƣờng 

hợp không có sự thống nhất về cơ quan có trách nhiệm bòi thƣờng thì thời han 

không qua 15 ngày. 

e) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không  

i) Lệ phí (nếu có): không 

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản xác định cơ quan có 

trách nhiệm bồi thƣờng 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): khi ngƣời bị 

thiệt hại không xác định đƣợc cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng hoặc không có 

sự thống nhất về cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Trách nhiệm bồi thƣờng của Nhà nƣớc 2009; 

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một 

số điều của Luật TNBTCNN; 

- Thông tƣ số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 hƣớng dẫn thực hiện quản 

lý nhà nƣớc về công tác bồi thƣờng trong hoạt động quản lý hành chính; 

- Thông tƣ số 13/2015/TT-BTP ngày 29/9/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tƣ số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn 

thực hiện quản lý nhà nƣớc về công tác bồi thƣờng trong hoạt động quản lý hành 

chính; 
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2. Thủ tục Giải quyết bồi thƣờng tại cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng 

trong hoạt động quản lý hành chính 

 a) Trình tự thực hiện:  

- Đại diện của cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu, xác định hành vi trái pháp 

luật của ngƣời thi hành công vụ; 

- Ngƣời bị thiệt hại gửi đơn (kèm hồ sơ) yêu cầu bồi thƣờng; 

- Cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết; 

- Cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng xác minh thiệt hại; 

- Cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng  thƣơng lƣợng việc bồi thƣờng; 

- Cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng ra quyết định giải quyết bồi thƣờng. 

 b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua 

hệ thống bƣu chính;  

c) Thành phần hồ sơ:  

- Đơn yêu cầu bồi thƣờng; 

- Văn bản của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền xác định hành vi trái pháp 

luật của ngƣời thi hành công vụ và tài liệu,chứng cứ có liên quan. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết:  

- Thụ lý đơn yêu cầu bồi thƣờng: trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đƣợc đơn yêu cầu và các giấy tờ hợp lệ; 

- Xác minh thiệt hại: trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu 

bồi thƣờng; trƣờng hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải xác minh tại 

nhiều địa điểm thì thời hạn xác minh thiệt hại có thể kéo dài nhƣng không quá 40 

ngày; 

- Thƣơng lƣợng bồi thƣờng: trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết 

thúc việc xác minh thiệt hại, ngƣời đại diện phải tiến hành thƣơng lƣợng với ngƣời 

bị thiệt hại. Thời hạn thực hiện việc thƣơng lƣợng là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc 

việc xác minh thiệt hại; trƣờng hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn 

thƣơng lƣợng có thể kéo dài thêm nhƣng không quá 45 ngày; 

- Quyết định giải quyết bồi thƣờng: trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết 

thúc việc thƣơng lƣợng, cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng phải ra quyết định giải 

quyết bồi thƣờng. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: cơ quan có trách nhiệm bồi 

thƣờng 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn yêu cầu bồi thƣờng (Mẫu 1a hoặc mẫu 

01 b Ban hành kèm theo Thông tƣ liên tịch số: 24 /2011/TTLT-BTP-BQP).  

i) Lệ phí (nếu có): không 
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k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 

l) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

- Có văn bản của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền xác định hành vi của 

ngƣời thi hành công vụ là trái pháp luật và thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thƣờng 

của Luật TNBTCNN;  

- Có thiệt hại thực tế do hành vi trái pháp luật của ngƣời thi hành công vụ 

gây ra đối với ngƣời bị thiệt hại;  

- Có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế xảy ra và hành vi trái pháp 

luật của ngƣời thi hành công vụ. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Trách nhiệm bồi thƣờng của Nhà nƣớc 2009; 

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một 

số điều của Luật TNBTCNN. 

- Thông tƣ liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP hƣớng dẫn thực 

hiện trách nhiệm bồi thƣờng của Nhà nƣớc trong hoạt động quản lý hành chính; 

- Thông tƣ liên tịch số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 27/02/2013 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-

TTCP ngày 26 tháng 11 năm 2010 hƣớng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thƣờng 

của Nhà nƣớc trong hoạt động quản lý hành chính. 
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Mẫu số 01a 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 24 /2011/TTLT-BTP-BQP  

ngày 15  tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng) 

  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƢỜNG  

(đối với cá nhân bị thiệt hại) 

Kính gửi:...........................(Tên cơ quan có trách nhiệm bồi thường) 

 

Tên tôi là:………………………………………………………………….  

Địa chỉ:.................................................................................................... 

Theo Quyết định/Bản án số .............. ngày ........ tháng ...... năm ........... 

của .....……………………............................... về việc ......................................... 

.................................................................................................., Tôi đề nghị Quý cơ 

quan xem xét, giải quyết bồi thƣờng thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm 

bồi thƣờng của Nhà nƣớc, bao gồm các khoản sau: 

1. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (nếu có) 

Tên tài sản:............................................................................................. 

Đặc điểm của tài sản (hình dáng, màu sắc, kích thƣớc, công dụng, năm sản 

xuất, xuất xứ tài sản, nơi mua tài sản…):...................................................... 

......................................................................................................................... 

Tình trạng tài sản (bị phát mại, bị mất, bị hư hỏng):................................ 

…………………………………………………………………………………… 

Giá trị tài sản khi mua:............................................................................ 

…………………………………………………………………………………… 

Giá trị tài sản khi bị xâm phạm:............................................................. 

…………………………………………………………………………………… 

Thiệt hại do việc không sử dụng, khai thác tài sản (nếu có):....................... 

…………………………………………………………………………………… 

(Kèm theo tài liệu chứng minh về tài sản nêu trên nếu có) 

Mức yêu cầu bồi thƣờng:........................................................................ 

………………………………………………………………………………….… 
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......................................................................................................................... 

2. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút (nếu có) 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

(Kèm theo tài liệu chứng minh thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút) 

3. Thiệt hại khác (nếu có) 

........................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

(Kèm theo tài liệu chứng minh – nếu có) 

4. Tổng cộng số tiền đề nghị bồi thƣờng 

........................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

Đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thƣờng cho tôi về những thiệt 

hại trên theo quy định của pháp luật./. 

  …….. ngày….. tháng….. năm…… 

Ngƣời yêu cầu bồi thƣờng 

(Ký, và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 01b 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 24  /2011/TTLT-BTP-BQP  

ngày 15 tháng  12  năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng) 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƢỜNG 

(đối với tổ chức bị thiệt hại) 

Kính gửi:...........................(Tên cơ quan có trách nhiệm bồi thường) 

 

Tên tổ chức:…………………………………………………………………… 

Địa chỉ:............................................................................................................... 

Theo Quyết định/Bản án số .............. ngày ........ tháng ...... năm ...................  

của .....……………………............................... về việc 

.................................................................... 

.................................................................................................., đề nghị Quý cơ quan 

xem xét, giải quyết bồi thƣờng thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi 

thƣờng của Nhà nƣớc, bao gồm các khoản sau: 

1. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (nếu có) 

Tên tài sản:......................................................................................................... 

Đặc điểm của tài sản (hình dáng, màu sắc, kích thƣớc, công dụng, năm sản xuất, 

xuất xứ tài sản, nơi mua tài sản…):................................................................ 

................................................................................................................................. 

Tình trạng tài sản (bị phát mại, bị mất, bị hư hỏng):......................................... 

Giá trị tài sản khi mua:....................................................................................... 

Giá trị tài sản khi bị xâm phạm:......................................................................... 

Thiệt hại do việc không sử dụng, khai thác tài sản (nếu có):............................ 

................................................................................................................................. 

(Kèm theo tài liệu chứng minh về tài sản nêu trên nếu có) 

Mức yêu cầu bồi thƣờng:................................................................................... 

................................................................................................................................. 

2. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút (nếu có) 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

(Kèm theo tài liệu chứng minh thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút) 
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3. Thiệt hại khác (nếu có) 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

(Kèm theo tài liệu chứng minh nếu có) 

4. Tổng cộng số tiền đề nghị bồi thƣờng 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thƣờng về những thiệt hại trên 

theo quy định của pháp luật./. 

  …….. ngày….. tháng….. năm…… 

Thủ trƣởng cơ quan/đơn vị 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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3. Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thƣờng 

 a) Trình tự thực hiện:  

Ngƣời thực hiện việc chuyển giao phải trực tiếp chuyển giao quyết định giải 

quyết bồi thƣờng cho ngƣời bị thiệt hại. Ngƣời bị thiệt hại phải ký nhận vào biên 

bản hoặc sổ giao nhận quyết định giải quyết bồi thƣờng. Ngày ký nhận của ngƣời 

bị thiệt hại đƣợc tính là ngày nhận đƣợc quyết định giải quyết bồi thƣờng. 

 b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính 

 c) Thành phần hồ sơ:  

- Quyết định giải quyết bồi thƣờng; 

- Biên bản hoặc sổ giao nhận quyết định giải quyết bồi thƣờng. 

 d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

 đ) Thời hạn giải quyết : chƣa quy định 

 e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Đại diện của cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng; 

-  Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cá nhân bị thiệt hại cƣ trú, tổ chức bị 

thiệt hại đặt trụ sở, trong trƣờng hợp chuyển giao quyết định giải quyết bồi thƣờng 

thông qua Ủy ban nhân dân cấp xã; 

 g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức 

 h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.  

 i) Lệ phí (nếu có): không 

 k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: biên bản hoặc sổ giao nhận 

quyết định giải quyết bồi thƣờng. 

 l) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không. 

 m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Trách nhiệm bồi thƣờng của Nhà nƣớc năm 2009; 

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Trách nhiệm bồi thƣờng của Nhà nƣớc. 
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4. Thủ tục trả lại tài sản 

 a) Trình tự thực hiện:  

Tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu phải đƣợc tả lại ngay khi quyết 

định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ. 

 b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính. 

 c) Thành phần hồ sơ:  

- Thông báo về việc trả lại tài sản. 

- Biên bản có chữ ký của ngƣời nhận lại tài sản, đại diện cơ quan đã ra quyết 

định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu tài sản, công chức đƣợc giao thực hiện việc 

trả lại tài sản và thủ kho nơi bảo quản tài sản. 

 d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

 đ) Thời hạn giải quyết : 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thu giữ, 

tạm giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ. 

 e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: cơ quan đã ra Quyết định hủy 

bỏ Quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu tài sản. 

 g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức 

 h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không. 

 i) Lệ phí (nếu có): không. 

 k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: biên bản trả lại tài sản. 

 l) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): tài sản bị thu 

giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu phải đƣợc trả lại ngay khi quyết định thu giữ, tạm 

giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ.  

 m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Trách nhiệm bồi thƣờng của Nhà nƣớc 2009; 

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một 

số điều của Luật TNBTCNN. 
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5. Thủ tục chi trả tiền bồi thƣờng trong hoạt động quản lý hành chính 

 a) Trình tự thực hiện:  

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày bản án, quyết định giải quyết 

bồi thƣờng có hiệu lực pháp luật, cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng phải chuyển 

ngay hồ sơ đề nghị bồi thƣờng đến cơ quan tài chính có trách nhiệm bảo đảm kinh 

phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nƣớc để cấp kinh phí chi trả bồi thƣờng. 

- Trƣờng hợp cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng có cơ quan quản lý cấp 

trên thì gửi hồ sơ để cơ quan quản lý cấp trên thẩm định. 

- Chậm nhất 05 ngày làm việc sau khi nhận đƣợc kinh phí, cơ quan có trách 

nhiệm bồi thƣờng tổ chức chi trả cho ngƣời bị thiệt hại hoặc nhân thân ngƣời bị 

thiệt hại. Việc chi trả đƣợc thực hiện một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản 

theo thỏa thuận. 

 b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính. 

 c) Thành phần hồ sơ:  

- Văn bản đề nghị cấp bồi thƣờng kinh phí 

- Bản sao văn bản, quyết định của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền xác định 

hành vi trái pháp luật của ngƣời thi hành công vụ 

- Bản án, quyết định giải quyết bồi thƣờng của cơ quan có thẩm quyền có 

hiệu lực pháp luật. 

 d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

 đ) Thời hạn giải quyết :  

- Thời hạn cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng chuyển hồ sơ đề nghị bồi 

thƣờng đến cơ quan tài chính có thẩm quyền (Bộ Tài chính): Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ ngày bản án, quyết định giải quyết bồi thƣờng có hiệu lực 

pháp luật; 

- Thời hạn cơ quan tài chính có thẩm quyền (Bộ Tài chính) kiểm tra tính hợp 

lệ của hồ sơ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đề nghị 

bồi thƣờng hợp lệ; 

- Thời gian bổ sung hồ sơ yêu cầu bồi thƣờng: không quá 15 ngày; 

- Thời hạn cơ quan tài chính có thẩm quyền (Bộ Tài chính) cấp kinh phí cho 

cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng để chi trả cho ngƣời bị thiệt hại: Trong thời hạn 

10 ngày, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đề nghị bồi thƣờng hợp lệ; 

- Thời hạn cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng phải thực hiện việc chi trả bồi 

thƣờng cho ngƣời bị thiệt hại hoặc thân nhân của ngƣời bị thiệt hại: Trong thời hạn 

05 ngày làm việc sau khi nhận đƣợc kinh phí do cơ quan tài chính cấp. 

 e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: cơ quan có trách nhiệm bồi 

thƣờng. 

 g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức 

 h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không. 
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 i) Lệ phí (nếu có): không. 

 k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: biên bản giao nhận tiền bồi 

thƣờng phù hợp với hình thức giao nhận tiền. 

 l) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không. 

 m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Trách nhiệm bồi thƣờng của Nhà nƣớc 2009; 

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Trách nhiệm bồi thƣờng của Nhà nƣớc; 

- Thông tƣ liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26 tháng 11 

năm 2010 hƣớng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thƣờng của Nhà nƣớc trong hoạt 

động quản lý hành chính. 

- Thông tƣ liên tịch số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 27/02/2013 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-

TTCP ngày 26 tháng 11 năm 2010 hƣớng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thƣờng 

của Nhà nƣớc trong hoạt động quản lý hành chính;  

- Thông tƣ liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 09/5/2012 quy định 

việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi 

thƣờng của Nhà nƣớc. 
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6. Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thƣờng nhà nƣớc lần đầu 

 a) Trình tự thực hiện:  

+ Ngƣời bị thiệt hại gửi đơn khiếu nại; 

+ Cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết; 

+ Xác minh nội dung khiếu nại; 

+ Tổ chức đối thoại; 

+ Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại; 

+ Gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. 

 b) Cách thức thực hiện: nộp đơn khiếu nại trực tiếp hoặc qua hệ thống bƣu 

chính đến trụ sở cơ quan thực hiện thủ tục hành chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại; 

+ Tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp; 

+ Biên bản kiểm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định (nếu có); 

+ Biên bản tổ chức đối thoại (nếu có); 

+ Quyết định giải quyết khiếu nại; 

+ Các tài liệu khác có liên quan. 

 d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 

+ Không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời 

hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhƣng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. 

+ Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại 

không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải 

quyết có thể kéo dài hơn nhƣng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý. 

 g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức. 

 e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Thủ trƣởng cơ quan thuộc UBND cấp huyện 

- Chủ  tịch UBND cấp huyện. 

 k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định giải quyết khiếu nại 

lần đầu. 

 i) Lệ phí (nếu có): không. 

k) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

Nội dung đơn khiếu nại: trƣờng hợp khiếu nại đƣợc thực hiện bằng đơn thì 

trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của ngƣời 

khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do 
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khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của ngƣời 

khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do ngƣời khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

Có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan 

có trách nhiệm bồi thƣờng, ngƣời có thẩm quyền trong việc giải quyết bồi thƣờng, 

xem xét trách nhiệm hoàn trả trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án 

dân sự là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình 

(Điều 4 Thông tƣ liên tịch số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP). 

Thời hiệu khiếu nại:  

+ Thời hiệu khiếu nại việc giải quyết bồi thƣờng, xem xét trách nhiệm hoàn 

trả trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự là 90 ngày kể từ ngày 

nhận đƣợc quyết định hành chính hoặc biết đƣợc quyết định hành chính, hành vi 

hành chính. 

+ Trƣờng hợp ngƣời khiếu nại không thực hiện đƣợc quyền khiếu nại theo 

đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì 

những trở ngại khách quan khác mà có giấy tờ hợp lệ làm căn cứ để chứng minh, 

thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính đối với một số trƣờng hợp 

cụ thể đƣợc quy định từ Điều 8 đến Điều 14 Thông tƣ liên tịch số 06/2014/TTLT-

BTP-TTCP-BQP: 

+ Khiếu nại việc thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thƣờng (Điều 8): 

(1) Khiếu nại việc thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thƣờng đƣợc thực hiện khi có 

một trong các căn cứ sau: 

a) Hồ sơ yêu cầu bồi thƣờng đã đầy đủ và hợp lệ theo quy định của pháp luật 

nhƣng cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng không thụ lý và không có văn bản thông 

báo cho ngƣời khiếu nại hoặc không hƣớng dẫn ngƣời khiếu nại gửi đơn đến cơ 

quan có thẩm quyền giải quyết; 

b) Hồ sơ yêu cầu bồi thƣờng không đầy đủ nhƣng hết thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng không hƣớng dẫn 

việc bổ sung hồ sơ yêu cầu bồi thƣờng. 

(2) Trƣờng hợp khiếu nại việc thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thƣờng đƣợc thụ lý, 

giải quyết thì thời gian thực hiện khiếu nại, giải quyết khiếu nại không tính vào 

thời hiệu yêu cầu bồi thƣờng quy định tại Điều 5 Luật Trách nhiệm bồi thƣờng của 

Nhà nƣớc (sau đây gọi tắt là Luật TNBTCNN). 

+ Khiếu nại việc cử ngƣời đại diện thực hiện việc giải quyết bồi thƣờng 

(Điều 9): 

Khiếu nại việc cử ngƣời đại diện thực hiện việc giải quyết bồi thƣờng đƣợc 

thực hiện khi có một trong các căn cứ sau: 

(1) Cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng không cử ngƣời đại diện thực hiện 

việc giải quyết bồi thƣờng theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 

16/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và 
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hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật TNBTCNN (sau đây gọi tắt là Nghị định 

số 16/2010/NĐ-CP); 

(2) Ngƣời đƣợc Thủ trƣởng cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng cử làm đại 

diện thực hiện việc giải quyết bồi thƣờng không có đủ các điều kiện theo quy định 

tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP. 

+ Khiếu nại chi trả chi phí định giá, giám định lại (Điều 10): 

Trƣờng hợp có căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật TNBTCNN 

thì ngƣời khiếu nại có quyền khiếu nại cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng chi trả 

chi phí định giá, giám định lại. 

+ Khiếu nại việc thực hiện thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi 

thƣờng cho ngƣời bị thiệt hại (Điều 11): 

Khiếu nại việc thực hiện thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi 

thƣờng cho ngƣời bị thiệt hại đƣợc thực hiện khi có một trong các căn cứ sau: 

(1) Ngƣời chuyển giao quyết định giải quyết bồi thƣờng cho ngƣời bị thiệt 

hại không thuộc một trong những ngƣời đƣợc quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị 

định số 16/2010/NĐ-CP; 

(2) Việc chuyển giao quyết định giải quyết bồi thƣờng không đúng theo quy 

định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 10 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP. 

+ Khiếu nại việc thực hiện thủ tục trả lại tài sản (Điều 12): 

Khiếu nại việc thực hiện thủ tục trả lại tài sản đƣợc thực hiện khi có một 

trong các căn cứ sau: 

(1) Quá thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thu giữ, tạm giữ, 

kê biên, tịch thu bị huỷ bỏ mà cơ quan đã ra các quyết định đó không gửi thông 

báo bằng văn bản cho ngƣời bị thiệt hại về việc trả lại tài sản theo quy định tại 

khoản 1 Điều 11 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP; 

(2) Tài sản đƣợc trả lại cho ngƣời bị thiệt hại không đúng về số lƣợng, khối 

lƣợng và các đặc điểm khác theo quyết định của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

+ Khiếu nại việc chi trả tiền bồi thƣờng (Điều 13): 

Khiếu nại việc chi trả tiền bồi thƣờng đƣợc thực hiện khi có một trong các 

căn cứ sau: 

(1) Quá thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc kinh phí bồi 

thƣờng do cơ quan tài chính cấp mà cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng không thực 

hiện việc chi trả tiền bồi thƣờng cho ngƣời bị thiệt hại hoặc thân nhân của ngƣời bị 

thiệt hại; 

(2) Cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng không thực hiện đúng thỏa thuận với 

ngƣời bị thiệt hại về hình thức, phƣơng thức chi trả. 

+ Khiếu nại việc xem xét trách nhiệm hoàn trả (Điều 14): 

Khiếu nại việc xem xét trách nhiệm hoàn trả đƣợc thực hiện khi có một 

trong các căn cứ sau: 
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(1) Ngƣời tham gia Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả không đúng 

thành phần theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP; 

(2) Phƣơng thức làm việc của Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả không 

đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP; 

(3) Quyết định hoàn trả xác định mức hoàn trả và phƣơng thức hoàn trả 

không phù hợp với mức độ thiệt hại, mức độ lỗi và điều kiện kinh tế của ngƣời thi 

hành công vụ có trách nhiệm hoàn trả hoặc việc xác định mức hoàn trả không đúng 

theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP; 

(4) Ngƣời thi hành công vụ có trách nhiệm hoàn trả không nhận đƣợc Quyết 

định hoàn trả. 

Yêu cầu điều kiện về Quyết định hành chính, hành vi hành chính:  

+ Quyết định hành chính, hành vi hành chính của Thủ trƣởng cơ quan thuộc 

Bộ, thuộc cơ quan ngang Bộ, của cán bộ, công chức do Thủ trƣởng cơ quan thuộc 

Bộ, thuộc cơ quan ngang Bộ quản lý trực tiếp trong việc giải quyết bồi thƣờng, 

xem xét trách nhiệm hoàn trả trong hoạt động quản lý hành chính. 

+ Quyết định hành chính, hành vi hành chính của Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ 

quan ngang Bộ, của cán bộ, công chức do Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang 

Bộ quản lý trực tiếp trong việc giải quyết bồi thƣờng, xem xét trách nhiệm hoàn trả 

trong hoạt động quản lý hành chính. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Trách nhiệm bồi thƣờng của Nhà nƣớc năm 2009; 

+ Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật TNBTCNN; 

+ Thông tƣ liên tịch số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP ngày 14/02/2014 

của Bộ Tƣ pháp, Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng hƣớng dẫn khiếu nại, giải 

quyết khiếu nại về bồi thƣờng nhà nƣớc trong hoạt động quản lý hành chính và thi 

hành án dân sự; 

+ Luật Khiếu nại năm 2011; 

+ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại. 
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7. Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thƣờng nhà nƣớc lần hai 

 a) Trình tự thực hiện:  

+ Ngƣời bị thiệt hại gửi đơn khiếu nại; 

+ Cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết; 

+ Xác minh nội dung khiếu nại; 

+ Tổ chức đối thoại; 

+ Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại; 

+ Gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần hai. 

 b) Cách thức thực hiện: nộp đơn khiếu nại trực tiếp hoặc qua hệ thống bƣu 

chính đến trụ sở cơ quan thực hiện thủ tục hành chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại; 

+ Tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp; 

+ Biên bản kiểm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định (nếu có); 

+ Biên bản tổ chức đối thoại (nếu có); 

+ Quyết định giải quyết khiếu nại; 

+ Các tài liệu khác có liên quan. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 

+ Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ 

lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn 

nhƣng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý. 

+ Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại 

không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải 

quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhƣng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý. 

 e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức. 

 g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: chủ tịch UBND cấp huyện. 

 h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định giải quyết khiếu nại 

lần hai. 

 i) Lệ phí (nếu có): không. 

k) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

Nội dung đơn khiếu nại: trƣờng hợp khiếu nại đƣợc thực hiện bằng đơn thì 

trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của ngƣời 

khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do 

khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của ngƣời 

khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do ngƣời khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ. 
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l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):   

Ngƣời khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu 

hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không đƣợc giải quyết (Điều 4 Thông tƣ 

liên tịch số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP). 

Thời hiệu khiếu nại:  

+ Thời hiệu khiếu nại việc giải quyết bồi thƣờng, xem xét trách nhiệm hoàn 

trả trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự là 90 ngày kể từ ngày 

nhận đƣợc quyết định hành chính hoặc biết đƣợc quyết định hành chính, hành vi 

hành chính. 

+ Trƣờng hợp ngƣời khiếu nại không thực hiện đƣợc quyền khiếu nại theo 

đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì 

những trở ngại khách quan khác mà có giấy tờ hợp lệ làm căn cứ để chứng minh, 

thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính đối với một số trƣờng hợp 

cụ thể đƣợc quy định từ Điều 8 đến Điều 14 Thông tƣ liên tịch số 06/2014/TTLT-

BTP-TTCP-BQP: 

+ Khiếu nại việc thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thƣờng (Điều 8): 

(1) Khiếu nại việc thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thƣờng đƣợc thực hiện khi có 

một trong các căn cứ sau: 

a) Hồ sơ yêu cầu bồi thƣờng đã đầy đủ và hợp lệ theo quy định của pháp luật 

nhƣng cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng không thụ lý và không có văn bản thông 

báo cho ngƣời khiếu nại hoặc không hƣớng dẫn ngƣời khiếu nại gửi đơn đến cơ 

quan có thẩm quyền giải quyết; 

b) Hồ sơ yêu cầu bồi thƣờng không đầy đủ nhƣng hết thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng không hƣớng dẫn 

việc bổ sung hồ sơ yêu cầu bồi thƣờng. 

(2) Trƣờng hợp khiếu nại việc thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thƣờng đƣợc thụ lý, 

giải quyết thì thời gian thực hiện khiếu nại, giải quyết khiếu nại không tính vào 

thời hiệu yêu cầu bồi thƣờng quy định tại Điều 5 Luật TNBTCNN. 

+ Khiếu nại việc cử ngƣời đại diện thực hiện việc giải quyết bồi thƣờng 

(Điều 9): 

Khiếu nại việc cử ngƣời đại diện thực hiện việc giải quyết bồi thƣờng đƣợc 

thực hiện khi có một trong các căn cứ sau: 

(1) Cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng không cử ngƣời đại diện thực hiện 

việc giải quyết bồi thƣờng theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 

16/2010/NĐ-CP; 

(2) Ngƣời đƣợc Thủ trƣởng cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng cử làm đại 

diện thực hiện việc giải quyết bồi thƣờng không có đủ các điều kiện theo quy định 

tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP. 

+ Khiếu nại chi trả chi phí định giá, giám định lại (Điều 10): 
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Trƣờng hợp có căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật TNBTCNN 

thì ngƣời khiếu nại có quyền khiếu nại cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng chi trả 

chi phí định giá, giám định lại. 

+ Khiếu nại việc thực hiện thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi 

thƣờng cho ngƣời bị thiệt hại (Điều 11): 

Khiếu nại việc thực hiện thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi 

thƣờng cho ngƣời bị thiệt hại đƣợc thực hiện khi có một trong các căn cứ sau: 

(1) Ngƣời chuyển giao quyết định giải quyết bồi thƣờng cho ngƣời bị thiệt 

hại không thuộc một trong những ngƣời đƣợc quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị 

định số 16/2010/NĐ-CP; 

(2) Việc chuyển giao quyết định giải quyết bồi thƣờng không đúng theo quy 

định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 10 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP. 

+ Khiếu nại việc thực hiện thủ tục trả lại tài sản (Điều 12): 

Khiếu nại việc thực hiện thủ tục trả lại tài sản đƣợc thực hiện khi có một 

trong các căn cứ sau: 

(1) Quá thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thu giữ, tạm giữ, 

kê biên, tịch thu bị huỷ bỏ mà cơ quan đã ra các quyết định đó không gửi thông 

báo bằng văn bản cho ngƣời bị thiệt hại về việc trả lại tài sản theo quy định tại 

khoản 1 Điều 11 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP; 

(2) Tài sản đƣợc trả lại cho ngƣời bị thiệt hại không đúng về số lƣợng, khối 

lƣợng và các đặc điểm khác theo quyết định của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

+ Khiếu nại việc chi trả tiền bồi thƣờng (Điều 13): 

Khiếu nại việc chi trả tiền bồi thƣờng đƣợc thực hiện khi có một trong các 

căn cứ sau: 

(1) Quá thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc kinh phí bồi 

thƣờng do cơ quan tài chính cấp mà cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng không thực 

hiện việc chi trả tiền bồi thƣờng cho ngƣời bị thiệt hại hoặc thân nhân của ngƣời bị 

thiệt hại; 

(2) Cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng không thực hiện đúng thỏa thuận với 

ngƣời bị thiệt hại về hình thức, phƣơng thức chi trả. 

+ Khiếu nại việc xem xét trách nhiệm hoàn trả (Điều 14): 

Khiếu nại việc xem xét trách nhiệm hoàn trả đƣợc thực hiện khi có một 

trong các căn cứ sau: 

(1) Ngƣời tham gia Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả không đúng 

thành phần theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP; 

(2) Phƣơng thức làm việc của Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả không 

đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP; 

(3) Quyết định hoàn trả xác định mức hoàn trả và phƣơng thức hoàn trả 

không phù hợp với mức độ thiệt hại, mức độ lỗi và điều kiện kinh tế của ngƣời thi 
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hành công vụ có trách nhiệm hoàn trả hoặc việc xác định mức hoàn trả không đúng 

theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP; 

(4) Ngƣời thi hành công vụ có trách nhiệm hoàn trả không nhận đƣợc Quyết 

định hoàn trả. 

Yêu cầu điều kiện về Quyết định hành chính, hành vi hành chính:  

+ Quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND cấp tỉnh 

có nội dung thuộc thẩm quyền quản lý nhà nƣớc của Bộ, ngành đã giải quyết lần 

đầu nhƣng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhƣng chƣa đƣợc 

giải quyết trong việc giải quyết bồi thƣờng, xem xét trách nhiệm hoàn trả trong 

hoạt động quản lý hành chính; 

+ Quyết định hành chính, hành vi hành chính của Thủ trƣởng cơ quan thuộc 

Bộ, thuộc cơ quan ngang Bộ đã giải quyết lần đầu nhƣng còn khiếu nại hoặc khiếu 

nại lần đầu đã hết thời hạn nhƣng chƣa đƣợc giải quyết trong việc giải quyết bồi 

thƣờng, xem xét trách nhiệm hoàn trả trong hoạt động quản lý hành chính. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Trách nhiệm bồi thƣờng của Nhà nƣớc năm 2009; 

+ Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật TNBTCNN; 

+ Thông tƣ liên tịch số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP ngày 14/02/2014 

của Bộ Tƣ pháp, Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng hƣớng dẫn khiếu nại, giải 

quyết khiếu nại về bồi thƣờng nhà nƣớc trong hoạt động quản lý hành chính và thi 

hành án dân sự; 

+ Luật Khiếu nại năm 2011; 

+ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại. 
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B. Trong hoạt động thi hành án dân sự 

1. Thủ tục giải quyết bồi thƣờng tại cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng 

trong hoạt động thi hành án dân sự 

 a) Trình tự thực hiện: 

- Cá nhân, tổ chức khi cho rằng mình bị thiệt hại do ngƣời thi hành công vụ 

là công chức của Chi cục Thi hành án dân sự gây ra thì có quyền yêu cầu Thủ 

trƣởng cơ quan này giải quyết khiếu nại, xem xét, kết luận hành vi trái pháp luật 

của ngƣời thi hành công vụ. 

- Ngƣời bị thiệt hại gửi đơn (kèm hồ sơ) yêu cầu bồi thƣờng; 

- Cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết; 

- Cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng xác minh thiệt hại; 

- Cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng  thƣơng lƣợng việc bồi thƣờng; 

- Cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng ra quyết định giải quyết bồi thƣờng 

 b) Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bƣu 

chính đến cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng (Chi cục Thi hành án dân sự). 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn yêu cầu bồi thƣờng (Mẫu 01a hoặc 01b Ban hành kèm theo Thông tƣ 

liên tịch số 24 /2011/TTLT-BTP-BQP). 

- Bản sao văn bản của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền xác định hành vi trái 

pháp luật của ngƣời thi hành công vụ (là một trong các văn bản sau đây): 

+ Quyết định giải quyết khiếu nại của ngƣời có thẩm quyền theo quy định tại 

Điều 142 Luật Thi hành án dân sự đã có hiệu lực pháp luật; 

+ Kết luận nội dung tố cáo của ngƣời có thẩm quyền theo quy định tại Điều 

157 Luật Thi hành án dân sự; 

+ Bản án, quyết định của Toà án có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật. 

- Tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc yêu cầu bồi thƣờng. 

 d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 

- Thụ lý đơn yêu cầu bồi thƣờng: trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đƣợc đơn yêu cầu và các giấy tờ hợp lệ; 

- Xác minh thiệt hại: trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu 

bồi thƣờng; trƣờng hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải xác minh tại 

nhiều địa điểm thì thời hạn xác minh thiệt hại có thể kéo dài nhƣng không quá 40 

ngày; 

- Thƣơng lƣợng bồi thƣờng: trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết 

thúc việc xác minh thiệt hại, ngƣời đại diện phải tiến hành thƣơng lƣợng với ngƣời 

bị thiệt hại. Thời hạn thực hiện việc thƣơng lƣợng là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc 

việc xác minh thiệt hại; trƣờng hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn 

thƣơng lƣợng có thể kéo dài thêm nhƣng không quá 45 ngày; 
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- Ra quyết định giải quyết bồi thƣờng: trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết 

thúc việc thƣơng lƣợng, cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng phải ra quyết định giải 

quyết bồi thƣờng. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thi hành án dân sự. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức. 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn yêu cầu bồi thƣờng (Mẫu 01a hoặc 01b 

Ban hành kèm theo Thông tƣ liên tịch số 24 /2011/TTLT-BTP-BQP). 

i) Lệ phí (nếu có): Không 

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định giải quyết bồi thƣờng. 

l) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

- Trách nhiệm bồi thƣờng của Nhà nƣớc trong trƣờng hợp ngƣời thi hành công 

vụ ra quyết định hoặc tổ chức thi hành quyết định về thi hành án dân sự quy định tại 

Điều 38 Luật Trách nhiệm bồi thƣờng của Nhà nƣớc (sau đây gọi chung là Luật Trách 

nhiệm bồi thƣờng của Nhà nƣớc) chỉ phát sinh khi có đủ các điều kiện sau đây: 

+ Có văn bản của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền xác định hành vi của 

ngƣời thi hành công vụ là trái pháp luật; 

+ Hành vi trái pháp luật của ngƣời thi hành công vụ thuộc phạm vi trách 

nhiệm bồi thƣờng quy định tại Điều 38 của Luật Trách nhiệm bồi thƣờng của Nhà 

nƣớc; 

+ Có thiệt hại thực tế xảy ra; 

+ Có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế xảy ra và hành vi trái pháp 

luật của ngƣời thi hành công vụ. 

- Trách nhiệm bồi thƣờng của Nhà nƣớc trong trƣờng hợp ngƣời thi hành công 

vụ không ra quyết định hoặc không tổ chức thi hành quyết định về thi hành án dân sự 

quy định tại Điều 38 của Luật Trách nhiệm bồi thƣờng của Nhà nƣớc chỉ phát sinh 

khi có đủ các điều kiện sau đây: 

+ Các điều kiện quy định nêu trên; 

+ Có lỗi của ngƣời thi hành công vụ. 

- Nhà nƣớc không bồi thƣờng đối với thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của 

ngƣời bị thiệt hại; trƣờng hợp ngƣời thi hành công vụ và ngƣời bị thiệt hại cùng có 

lỗi thì Nhà nƣớc chỉ bồi thƣờng một phần thiệt hại tƣơng ứng với phần lỗi của 

ngƣời thi hành công vụ. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Trách nhiệm bồi thƣờng của Nhà nƣớc. 

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thƣờng của Nhà nƣớc; 

- Thông tƣ liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP ngày 15/12/2011 của liên 

Bộ Tƣ pháp, Bộ Quốc phòng hƣớng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thƣờng của Nhà 

nƣớc trong hoạt động thi hành án dân sự. 
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Mẫu số 01a 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 24 /2011/TTLT-BTP-BQP  

ngày 15  tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng) 

  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƢỜNG  

(đối với cá nhân bị thiệt hại) 

Kính gửi:...........................(Tên cơ quan có trách nhiệm bồi thường) 

 

Tên tôi là:………………………………………………………………….  

Địa chỉ:.................................................................................................... 

Theo Quyết định/Bản án số .............. ngày ........ tháng ...... năm ........... 

của .....……………………............................... về việc ......................................... 

.................................................................................................., Tôi đề nghị Quý cơ 

quan xem xét, giải quyết bồi thƣờng thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm 

bồi thƣờng của Nhà nƣớc, bao gồm các khoản sau: 

1. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (nếu có) 

Tên tài sản:............................................................................................. 

Đặc điểm của tài sản (hình dáng, màu sắc, kích thƣớc, công dụng, năm sản 

xuất, xuất xứ tài sản, nơi mua tài sản…):...................................................... 

......................................................................................................................... 

Tình trạng tài sản (bị phát mại, bị mất, bị hư hỏng):................................ 

…………………………………………………………………………………… 

Giá trị tài sản khi mua:............................................................................ 

…………………………………………………………………………………… 

Giá trị tài sản khi bị xâm phạm:............................................................. 

…………………………………………………………………………………… 

Thiệt hại do việc không sử dụng, khai thác tài sản (nếu có):....................... 

…………………………………………………………………………………… 

(Kèm theo tài liệu chứng minh về tài sản nêu trên nếu có) 

Mức yêu cầu bồi thƣờng:........................................................................ 

………………………………………………………………………………….… 
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......................................................................................................................... 

2. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút (nếu có) 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

(Kèm theo tài liệu chứng minh thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút) 

3. Thiệt hại khác (nếu có) 

........................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

(Kèm theo tài liệu chứng minh – nếu có) 

4. Tổng cộng số tiền đề nghị bồi thƣờng 

........................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

Đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thƣờng cho tôi về những thiệt 

hại trên theo quy định của pháp luật./. 

  …….. ngày….. tháng….. năm…… 

Ngƣời yêu cầu bồi thƣờng 

(Ký, và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 01b 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 24  /2011/TTLT-BTP-BQP  

ngày 15 tháng  12  năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng) 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƢỜNG 

(đối với tổ chức bị thiệt hại) 

Kính gửi:...........................(Tên cơ quan có trách nhiệm bồi thường) 

 

Tên tổ chức:…………………………………………………………………… 

Địa chỉ:............................................................................................................... 

Theo Quyết định/Bản án số .............. ngày ........ tháng ...... năm ...................  

của .....……………………............................... về việc 

.................................................................... 

.................................................................................................., đề nghị Quý cơ quan 

xem xét, giải quyết bồi thƣờng thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi 

thƣờng của Nhà nƣớc, bao gồm các khoản sau: 

1. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (nếu có) 

Tên tài sản:......................................................................................................... 

Đặc điểm của tài sản (hình dáng, màu sắc, kích thƣớc, công dụng, năm sản xuất, 

xuất xứ tài sản, nơi mua tài sản…):................................................................ 

................................................................................................................................. 

Tình trạng tài sản (bị phát mại, bị mất, bị hư hỏng):......................................... 

Giá trị tài sản khi mua:....................................................................................... 

Giá trị tài sản khi bị xâm phạm:......................................................................... 

Thiệt hại do việc không sử dụng, khai thác tài sản (nếu có):............................ 

................................................................................................................................. 

(Kèm theo tài liệu chứng minh về tài sản nêu trên nếu có) 

Mức yêu cầu bồi thƣờng:................................................................................... 

................................................................................................................................. 

2. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút (nếu có) 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

(Kèm theo tài liệu chứng minh thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút) 
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3. Thiệt hại khác (nếu có) 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

(Kèm theo tài liệu chứng minh nếu có) 

4. Tổng cộng số tiền đề nghị bồi thƣờng 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thƣờng về những thiệt hại trên 

theo quy định của pháp luật./. 

  …….. ngày….. tháng….. năm…… 

Thủ trƣởng cơ quan/đơn vị 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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2. Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thƣờng 

 a) Trình tự thực hiện:  

Ngƣời thực hiện việc chuyển giao phải trực tiếp chuyển giao quyết định giải 

quyết bồi thƣờng cho ngƣời bị thiệt hại. Ngƣời bị thiệt hại phải ký nhận vào biên 

bản hoặc sổ giao nhận quyết định giải quyết bồi thƣờng. Ngày ký nhận của ngƣời 

bị thiệt hại đƣợc tính là ngày nhận đƣợc quyết định giải quyết bồi thƣờng. 

 b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính 

 c) Thành phần hồ sơ:  

- Quyết định giải quyết bồi thƣờng; 

- Biên bản hoặc sổ giao nhận quyết định giải quyết bồi thƣờng. 

 d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

 đ) Thời hạn giải quyết : chƣa quy định. 

 e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện; 

- UBND cấp xã nơi cá nhân bị thiệt hại cƣ trú hoặc nơi tổ chức bị thiệt hại 

đặt trụ sở, trong trƣờng hợp chuyển giao quyết định giải quyết bồi thƣờng thông 

qua UBND cấp xã. 

 g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức 

 h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không  

 i) Lệ phí (nếu có): không 

 k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: biên bản hoặc sổ giao nhận 

quyết định giải quyết bồi thƣờng. 

 l) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

 m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Trách nhiệm bồi thƣờng của Nhà nƣớc năm 2009; 

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Trách nhiệm bồi thƣờng của Nhà nƣớc; 

- Thông tƣ liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP hƣớng dẫn thực hiện trách 

nhiệm bồi thƣờng của Nhà nƣớc trong hoạt động thi hành án dân sự; 
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3. Thủ tục trả lại tài sản 

 a) Trình tự thực hiện:  

Tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu phải đƣợc tả lại ngay khi quyết 

định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ. 

 b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính. 

 c) Thành phần hồ sơ:  

- Thông báo về việc trả lại tài sản. 

- Biên bản có chữ ký của ngƣời nhận lại tài sản, đại diện cơ quan đã ra quyết 

định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu tài sản, công chức đƣợc giao thực hiện việc 

trả lại tài sản và thủ kho nơi bảo quản tài sản. 

 d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

 đ) Thời hạn giải quyết : 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thu giữ, 

tạm giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ. 

 e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: cơ quan đã ra Quyết định hủy 

bỏ Quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu tài sản. 

 g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức 

 h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không. 

 i) Lệ phí (nếu có): không. 

 k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: biên bản trả lại tài sản. 

 l) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): tài sản bị thu 

giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu phải đƣợc trả lại ngay khi quyết định thu giữ, tạm 

giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ.  

 m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Trách nhiệm bồi thƣờng của Nhà nƣớc 2009; 

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một 

số điều của Luật TNBTCNN. 
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4. Thủ tục chi trả tiền bồi thƣờng trong hoạt động thi hành án dân sự 

 a) Trình tự thực hiện: 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày bản án, quyết định giải quyết 

bồi thƣờng có hiệu lực pháp luật, cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng (Chi Cục thi 

hành án dân sự) phải chuyển ngay hồ sơ đề nghị bồi thƣờng đến Cục thi hành án 

dân sự cấp trên trực tiếp. Cục thi hành án dân sự cấp trên trực tiếp xem xét và 

chuyển hồ sơ về Tổng Cục thi hành án dân sự - Bộ Tƣ pháp để thực hiện thủ tục 

cấp phát, chi trả tiền bồi thƣờng cho ngƣời bị thiệt hại; 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ, cơ quan 

nhận đƣợc hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị bồi thƣờng 

để cấp kinh phí hoặc có văn bản gửi cơ quan tài chính cùng cấp (Bộ Tài chính) đề 

nghị cấp kinh phí bồi thƣờng; trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ thì hƣớng dẫn cơ quan 

có trách nhiệm bồi thƣờng bổ sung hồ sơ hoặc sửa đổi, bổ sung quyết định giải 

quyết bồi thƣờng. Thời hạn bổ sung hồ sơ không quá 15 ngày; 

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đề nghị bồi thƣờng 

hợp lệ thì cơ quan tài chính có thẩm quyền cấp kinh phí cho cơ quan có trách 

nhiệm bồi thƣờng để chi trả cho ngƣời bị thiệt hại. 

- Sau khi nhận đƣợc kinh phí do cơ quan tài chính cấp, trong thời hạn 05 

ngày làm việc, cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng phải thực hiện việc chi trả bồi 

thƣờng cho ngƣời bị thiệt hại hoặc thân nhân của ngƣời bị thiệt hại. 

 b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị cấp bồi thƣờng kinh phí; 

- Bản sao văn bản, quyết định của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền xác định 

hành vi trái pháp luật của ngƣời thi hành công vụ; 

- Bản án, quyết định giải quyết bồi thƣờng của cơ quan có thẩm quyền có 

hiệu lực pháp luật. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 

- Thời hạn cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng chuyển hồ sơ đề nghị bồi 

thƣờng đến cơ quan quản lý nhà nƣớc về công tác thi hành án dân sự ở trung ƣơng: 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày bản án, quyết định giải quyết bồi 

thƣờng có hiệu lực pháp luật; 

- Thời hạn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ hoặc chuyển sang cơ quan tài 

chính có thẩm quyền: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ 

sơ; 

- Thời gian bổ sung hồ sơ yêu cầu bồi thƣờng: Không quá 15 ngày; 

- Thời hạn cơ quan tài chính có thẩm quyền cấp kinh phí cho cơ quan có 

trách nhiệm bồi thƣờng để chi trả cho ngƣời bị thiệt hại: Trong thời hạn 10 ngày, 

kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đề nghị bồi thƣờng hợp lệ; 
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- Thời hạn cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng phải thực hiện việc chi trả bồi 

thƣờng cho ngƣời bị thiệt hại hoặc thân nhân của ngƣời bị thiệt hại: Trong thời hạn 

05 ngày làm việc sau khi nhận đƣợc kinh phí do cơ quan tài chính cấp. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tƣ 

pháp. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thi hành án dân sự. 

- Cơ quan phối hợp: Cục Thi hành án dân sự. 

 g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức. 

 h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không. 

 i) Lệ phí (nếu có): không. 

 k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: biên bản giao nhận tiền bồi 

thƣờng phù hợp với hình thức giao nhận tiền. 

 l) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Trách nhiệm bồi thƣờng của Nhà nƣớc; 

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thƣờng của Nhà 

nƣớc; 

- Thông tƣ liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 09/5/2012 của liên 

Bộ Tài chính, Bộ Tƣ pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thƣờng của Nhà nƣớc; 

- Thông tƣ liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP ngày 15/12/2011 của liên 

Bộ Tƣ pháp, Bộ Quốc phòng hƣớng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thƣờng của Nhà 

nƣớc trong hoạt động thi hành án dân sự. 
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5. Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thƣờng nhà nƣớc lần đầu 

a) Trình tự thực hiện:  

+ Ngƣời bị thiệt hại gửi đơn khiếu nại; 

+ Cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết; 

+ Xác minh nội dung khiếu nại; 

+ Tổ chức đối thoại; 

+ Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại; 

+ Gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. 

b) Cách thức thực hiện: nộp đơn khiếu nại trực tiếp hoặc qua hệ thống bƣu 

chính đến trụ sở cơ quan thực hiện thủ tục hành chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại; 

+ Tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp; 

+ Biên bản kiểm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định (nếu có); 

+ Biên bản tổ chức đối thoại (nếu có); 

+ Quyết định giải quyết khiếu nại; 

+ Các tài liệu khác có liên quan. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 

+ Không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời 

hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhƣng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. 

+ Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại 

không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải 

quyết có thể kéo dài hơn nhƣng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: thủ trƣởng cơ quan có trách 

nhiệm bồi thƣờng. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định giải quyết khiếu nại 

lần đầu. 

i) Lệ phí (nếu có): không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

Nội dung đơn khiếu nại: trƣờng hợp khiếu nại đƣợc thực hiện bằng đơn thì 

trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của ngƣời 

khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do 

khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của ngƣời 

khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do ngƣời khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ. 

 



 

540 

 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

Có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan 

có trách nhiệm bồi thƣờng, ngƣời có thẩm quyền trong việc giải quyết bồi thƣờng, 

xem xét trách nhiệm hoàn trả trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án 

dân sự là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình 

(Điều 4 Thông tƣ liên tịch số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP). 

Thời hiệu khiếu nại:  

+ Thời hiệu khiếu nại việc giải quyết bồi thƣờng, xem xét trách nhiệm hoàn 

trả trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự là 90 ngày kể từ ngày 

nhận đƣợc quyết định hành chính hoặc biết đƣợc quyết định hành chính, hành vi 

hành chính. 

+ Trƣờng hợp ngƣời khiếu nại không thực hiện đƣợc quyền khiếu nại theo 

đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì 

những trở ngại khách quan khác mà có giấy tờ hợp lệ làm căn cứ để chứng minh, 

thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính đối với một số trƣờng hợp 

cụ thể đƣợc quy định từ Điều 8 đến Điều 14 Thông tƣ liên tịch số 06/2014/TTLT-

BTP-TTCP-BQP: 

+ Khiếu nại việc thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thƣờng (Điều 8): 

(1) Khiếu nại việc thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thƣờng đƣợc thực hiện khi có 

một trong các căn cứ sau: 

a) Hồ sơ yêu cầu bồi thƣờng đã đầy đủ và hợp lệ theo quy định của pháp luật 

nhƣng cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng không thụ lý và không có văn bản thông 

báo cho ngƣời khiếu nại hoặc không hƣớng dẫn ngƣời khiếu nại gửi đơn đến cơ 

quan có thẩm quyền giải quyết; 

b) Hồ sơ yêu cầu bồi thƣờng không đầy đủ nhƣng hết thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng không hƣớng dẫn 

việc bổ sung hồ sơ yêu cầu bồi thƣờng. 

(2) Trƣờng hợp khiếu nại việc thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thƣờng đƣợc thụ lý, 

giải quyết thì thời gian thực hiện khiếu nại, giải quyết khiếu nại không tính vào 

thời hiệu yêu cầu bồi thƣờng quy định tại Điều 5 Luật TNBTCNN. 

+ Khiếu nại việc cử ngƣời đại diện thực hiện việc giải quyết bồi thƣờng 

(Điều 9): 

Khiếu nại việc cử ngƣời đại diện thực hiện việc giải quyết bồi thƣờng đƣợc 

thực hiện khi có một trong các căn cứ sau: 

(1) Cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng không cử ngƣời đại diện thực hiện 

việc giải quyết bồi thƣờng theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 

16/2010/NĐ-CP; 

(2) Ngƣời đƣợc Thủ trƣởng cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng cử làm đại 

diện thực hiện việc giải quyết bồi thƣờng không có đủ các điều kiện theo quy định 

tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP. 
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+ Khiếu nại chi trả chi phí định giá, giám định lại (Điều 10): 

Trƣờng hợp có căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật TNBTCNN 

thì ngƣời khiếu nại có quyền khiếu nại cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng chi trả 

chi phí định giá, giám định lại. 

+ Khiếu nại việc thực hiện thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi 

thƣờng cho ngƣời bị thiệt hại (Điều 11): 

Khiếu nại việc thực hiện thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi 

thƣờng cho ngƣời bị thiệt hại đƣợc thực hiện khi có một trong các căn cứ sau: 

(1) Ngƣời chuyển giao quyết định giải quyết bồi thƣờng cho ngƣời bị thiệt 

hại không thuộc một trong những ngƣời đƣợc quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị 

định số 16/2010/NĐ-CP; 

(2) Việc chuyển giao quyết định giải quyết bồi thƣờng không đúng theo quy 

định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 10 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP. 

+ Khiếu nại việc thực hiện thủ tục trả lại tài sản (Điều 12): 

Khiếu nại việc thực hiện thủ tục trả lại tài sản đƣợc thực hiện khi có một 

trong các căn cứ sau: 

(1) Quá thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thu giữ, tạm giữ, 

kê biên, tịch thu bị huỷ bỏ mà cơ quan đã ra các quyết định đó không gửi thông 

báo bằng văn bản cho ngƣời bị thiệt hại về việc trả lại tài sản theo quy định tại 

khoản 1 Điều 11 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP; 

(2) Tài sản đƣợc trả lại cho ngƣời bị thiệt hại không đúng về số lƣợng, khối 

lƣợng và các đặc điểm khác theo quyết định của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

+ Khiếu nại việc chi trả tiền bồi thƣờng (Điều 13): 

Khiếu nại việc chi trả tiền bồi thƣờng đƣợc thực hiện khi có một trong các 

căn cứ sau: 

(1) Quá thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc kinh phí bồi 

thƣờng do cơ quan tài chính cấp mà cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng không thực 

hiện việc chi trả tiền bồi thƣờng cho ngƣời bị thiệt hại hoặc thân nhân của ngƣời bị 

thiệt hại; 

(2) Cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng không thực hiện đúng thỏa thuận với 

ngƣời bị thiệt hại về hình thức, phƣơng thức chi trả. 

+ Khiếu nại việc xem xét trách nhiệm hoàn trả (Điều 14): 

Khiếu nại việc xem xét trách nhiệm hoàn trả đƣợc thực hiện khi có một 

trong các căn cứ sau: 

(1) Ngƣời tham gia Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả không đúng 

thành phần theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP; 

(2) Phƣơng thức làm việc của Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả không 

đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP; 

(3) Quyết định hoàn trả xác định mức hoàn trả và phƣơng thức hoàn trả 

không phù hợp với mức độ thiệt hại, mức độ lỗi và điều kiện kinh tế của ngƣời thi 
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hành công vụ có trách nhiệm hoàn trả hoặc việc xác định mức hoàn trả không đúng 

theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP; 

(4) Ngƣời thi hành công vụ có trách nhiệm hoàn trả không nhận đƣợc Quyết 

định hoàn trả. 

Yêu cầu điều kiện về Quyết định hành chính, hành vi hành chính:  

+ Quyết định hành chính, hành vi hành chính của Thủ trƣởng cơ quan thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp huyện, của ngƣời có trách nhiệm do Thủ trƣởng cơ quan 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý trực tiếp trong việc giải quyết bồi 

thƣờng, xem xét trách nhiệm hoàn trả trong hoạt động quản lý hành chính; 

+ Quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND cấp huyện 

trong việc giải quyết bồi thƣờng, xem xét trách nhiệm hoàn trả trong hoạt động 

quản lý hành chính. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Trách nhiệm bồi thƣờng của Nhà nƣớc năm 2009; 

+ Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật TNBTCNN; 

+ Thông tƣ liên tịch số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP ngày 14/02/2014 

của Bộ Tƣ pháp, Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng hƣớng dẫn khiếu nại, giải 

quyết khiếu nại về bồi thƣờng nhà nƣớc trong hoạt động quản lý hành chính và thi 

hành án dân sự; 

+ Luật Khiếu nại năm 2011; 

+ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại. 
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XVII. LĨNH VỰC HÕA GIẢI CƠ SỞ 

1. Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh 

hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp 

huyện) 

 a) Trình tự thực hiện:   

- Trong trƣờng hợp hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hƣởng đến sức 

khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên hoặc 

gia đình hòa giải viên bị thiệt hại về tính mạng nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến Ủy 

ban nhân dân cấp xã nơi đã ra quyết định công nhận hòa giải viên. 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã ra quyết 

định công nhận hòa giải viên xem xét, có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp 

huyện kèm theo hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh 

hƣởng đến tính mạng, sức khỏe trong khi thực hiện hoạt động hòa giải. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ra quyết định hỗ trợ; trƣờng hợp không 

hỗ trợ thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.  

- Chậm nhất sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày ngày nhận đƣợc quyết định 

của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc chi tiền hỗ 

trợ. 

 b) Cách thức thực hiện:  

- Hồ sơ nộp trực tiếp.  

- Nộp qua dịch vụ bƣu chính. 

 c) Thành phần hồ sơ:  

- Giấy đề nghị hỗ trợ của hòa giải viên hoặc gia đình hòa giải viên trong 

trƣờng hợp hòa giải viên bị thiệt hại về tính mạng có xác nhận của tổ trƣởng tổ hòa 

giải hoặc Trƣởng ban công tác Mặt trận trong trƣờng hợp hòa giải viên bị thiệt hại 

là tổ trƣởng tổ hòa giải. Giấy đề nghị hỗ trợ phải ghi rõ họ tên, địa chỉ của ngƣời 

yêu cầu hỗ trợ; lý do yêu cầu hỗ trợ;  

- Biên bản xác nhận tình trạng của hòa giải viên bị tai nạn có xác nhận của 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra tai nạn hoặc cơ quan công an nơi xảy ra tai nạn 

(bản chính hoặc bản sao có chứng thực trong trƣờng hợp gửi qua dịch vụ bƣu 

chính; bản phô tô và bản chính để đối chiếu trong trƣờng hợp nộp trực tiếp); 

- Giấy ra viện, hóa đơn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (bản chính 

hoặc bản sao có chứng thực trong trƣờng hợp gửi qua dịch vụ bƣu chính; bản phô 

tô và bản chính để đối chiếu trong trƣờng hợp nộp trực tiếp); 

- Văn bản, giấy tờ hợp lệ về thu nhập thực tế theo tiền lƣơng, tiền công hằng 

tháng của ngƣời bị tai nạn có xác nhận của tổ chức hoặc cá nhân sử dụng lao động 

để cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền xác định thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút 

(bản chính hoặc bản sao có chứng thực trong trƣờng hợp gửi qua dịch vụ bƣu 

chính; bản phô tô và bản chính để đối chiếu trong trƣờng hợp nộp trực tiếp), bao 

gồm: Hợp đồng lao động, quyết định nâng lƣơng của tổ chức hoặc cá nhân sử dụng 
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lao động hoặc bản kê có thu nhập thực tế của hòa giải viên bị tai nạn và các giấy tờ 

chứng minh thu nhập thực tế hợp pháp khác (nếu có); 

- Giấy chứng tử (trong trƣờng hợp hòa giải viên bị thiệt hại về tính mạng; 

bản chính hoặc bản sao có chứng thực trong trƣờng hợp gửi qua dịch vụ bƣu chính; 

bản phô tô và bản chính để đối chiếu trong trƣờng hợp nộp trực tiếp). 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

đ) Thời hạn giải quyết :  

- Thời hạn UBND cấp xã xem xét, đề nghị UBND cấp huyện giải quyết hồ 

sơ: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

- Thời hạn Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định hỗ trợ: 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

- Thời hạn UBND cấp xã chi tiền hỗ trợ: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đƣợc Quyết định của UBND cấp huyện. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh xem xét, ra quyết định hỗ trợ. 

- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc ủy quyền hoặc phân cấp 

thực hiện (nếu có): Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân 

huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Hòa giải viên hoặc gia đình 

hòa giải viên trong trƣờng hợp hòa giải viên bị thiệt hại về tính mạng trong khi 

thực hiện hoạt động hòa giải. 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chƣa quy định. 

i) Lệ phí: Không. 

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hỗ trợ. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

-  Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013; 

-  Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở (sau đây gọi tắt là 

Nghị định số 15/2014/NĐ-CP). 
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XVIII. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT     

1. Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp huyện) 

a) Trình tự thực hiện:   

Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ƣơng (sau đây gọi chung là 

cấp huyện), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt 

trận cấp huyện, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi 

hành án dân sự cấp huyện, Ban chỉ huy quân sự và cơ quan nhà nƣớc cấp huyện 

khác (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức cấp huyện) căn cứ vào yêu cầu công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật và điều kiện thực tế lựa chọn cán bộ, công chức, viên chức 

và sỹ quan trong lực lƣợng vũ trang nhân dân có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 

2 Điều 35 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và có văn bản đề nghị công nhận báo 

cáo viên pháp luật gửi Phòng Tƣ pháp tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện xem xét, quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật huyện. 

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bƣu chính 

c) Thành phần hồ sơ:  

- Văn bản đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật phải có đầy đủ các 

thông tin sau đây của ngƣời đƣợc đề nghị công nhận: Họ và tên; Chức vụ, chức 

danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác; Trình độ chuyên môn; Lĩnh 

vực pháp luật chuyên môn sâu dự kiến kiêm nhiệm thực hiện hoạt động phổ biến, 

giáo dục pháp luật. 

Trƣờng hợp văn bản đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật không có đủ 

thông tin quy định thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc văn 

bản, cơ quan tiếp nhận có văn bản đề nghị bổ sung thông tin. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

e) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xem xét, quyết định công nhận báo cáo viên 

pháp luật. 

g) Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc ủy quyền hoặc phân cấp 

thực hiện (nếu có): Không. 

h) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tƣ pháp 

i) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cán bộ, công chức, viên chức, 

lực lƣợng vũ trang nhân dân. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

l) Lệ phí: Không. 

m) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận báo cáo 

viên pháp luật. 
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o) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Số lƣợng 

báo cáo viên pháp luật của Bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức do Thủ trƣởng 

Bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức quyết định bảo đảm mỗi lĩnh vực pháp luật 

thuộc phạm vi quản lý chuyên sâu có ít nhất 01 báo cáo viên pháp luật kiêm nhiệm 

thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. 

p) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

-  Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; 

-  Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp 

luật 

- Thông tƣ số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 quy định về báo 

cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. 
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2. Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp huyện) 

a) Trình tự thực hiện:  

- Báo cáo viên pháp luật thuộc một trong các trƣờng hợp quy định tại khoản 

1 Điều 4 Thông tƣ số 10/2016/TT-BTP, Thủ trƣởng cơ quan, tổ chức đề nghị công 

nhận báo cáo viên pháp luật có văn bản đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật 

gửi đến Phòng Tƣ pháp và thông báo cho báo cáo viên pháp luật biết lý do. 

- Phòng Tƣ pháp tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem 

xét, quyết định miễn nhiệm đối với báo cáo viên pháp luật huyện. 

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bƣu chính 

c) Thành phần hồ sơ:  

Văn bản đề nghị miễn nhiệm phải có đầy đủ các thông tin sau đây của báo 

cáo viên pháp luật đƣợc đề nghị miễn nhiệm: Họ và tên; Chức vụ, chức danh (nếu 

có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác; Số, ngày, tháng, năm của Quyết định 

công nhận báo cáo viên pháp luật; Lý do của việc đề nghị miễn nhiệm. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy định  

e) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện quyết định miễn nhiệm đối với báo cáo viên pháp luật huyện. 

g) Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc ủy quyền hoặc phân cấp 

thực hiện (nếu có): Không. 

h) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tƣ pháp 

i) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cán bộ, công chức, viên chức 

và sỹ quan trong lực lƣợng vũ trang nhân dân. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

l) Lệ phí: Không. 

m) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định miễn nhiệm báo cáo 

viên pháp luật. 

n) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Các trƣờng 

hợp miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật bao gồm: 

- Tự nguyện xin thôi làm báo cáo viên pháp luật vì lý do sức khỏe, hoàn 

cảnh gia đình hoặc vì lý do chính đáng khác; 

- Không còn là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan trong lực lƣợng vũ 

trang nhân dân hoặc chuyển công tác khỏi cơ quan, tổ chức đã đề nghị công nhận 

báo cáo viên pháp luật; 

- Không còn đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật phổ biến, giáo 

dục pháp luật; 
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- Từ chối không thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo sự 

phân công của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp mà không có lý do chính 

đáng từ 03 lần trở lên; 

- Thực hiện một trong các hành vi bị cấm quy định tại Điều 9 Luật phổ biến, 

giáo dục pháp luật; 

- Bị Tòa án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật; 

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ 

hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự. 

o) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

-  Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; 

-  Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp 

luật 

- Thông tƣ số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 quy định về báo 

cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. 
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XIX. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1. Thủ tục thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ  

a) Trình tự thực hiện: 

a) Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với nhà trƣờng, nhà trẻ công lập) lập hồ sơ 

theo quy định gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy 

ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo và các 

phòng chuyên môn liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các 

điều kiện thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ theo những nội dung và điều kiện quy định;  

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc ý kiến thẩm định 

bằng văn bản của phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn có liên 

quan, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện ra quyết định thành lập đối với nhà trƣờng, nhà trẻ công lập. Nếu không đáp 

ứng đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và nêu 

rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ của cơ quan chủ quản đối 

với nhà trƣờng, nhà trẻ công lập cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên nhà trƣờng, 

nhà trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dƣỡng, chăm sóc, 

giáo dục trẻ của nhà trƣờng, nhà trẻ; 

- Đề án thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ: xác định sự phù hợp với quy hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lƣới cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm 

vụ, chƣơng 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 trƣờng, 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 dƣỡng, 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 tƣ xây dựng và phát triển nhà trƣờng, nhà trẻ trong từng giai đoạn; 

- Có văn bản về chủ trƣơng giao đất hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, 

thuê nhà làm trụ sở xây dựng nhà trƣờng, 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 trƣờng, nhà trẻ hoặc thiết kế các 

công trình kiến trúc (nếu đã có trƣờng sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục 

và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dƣỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. 

d) Số lƣợng bộ hồ sơ:   01 (một) bộ 

đ) Thời hạn giải quyết:  35 ngày làm việc. Trong đó: 
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+ 20 (hai mƣơi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn 

liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện thành lập 

nhà trƣờng, nhà trẻ; 

+ 15 (mƣời lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc ý kiến thẩm định bằng 

văn bản của phòng giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra 

quyết định thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ công lập hoặc thông báo rõ lý do và 

hƣớng giải quyết (nếu không đáp ứng đủ điều kiện thành lập). 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, ngƣời có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo; các phòng chuyên môn có 

liên quan. 

h)  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập nhà 

trƣờng, nhà trẻ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 

i) Lệ phí: Không  

l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Có đề án thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ phù hợp với quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lƣới cơ sở giáo dục của địa phƣơng đã đƣợc cơ 

quan nhà nƣớc có thẩm quyền phê duyệt; 

- Đề án thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, 

chƣơng trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự 

kiến xây dựng trƣờng; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phƣơng hƣớng 

chiến lƣợc xây dựng và phát triển nhà trƣờng, nhà trẻ. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trƣờng mầm non; 

- Thông tƣ số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trƣờng mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

- Thông tƣ số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trƣởng 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 Trƣờng mầm non ban 

hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trƣởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã đƣợc sửa đổi, bổ sung tại Thông tƣ số 44/2010/TT-

BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, 

bổ sung Điều lệ trƣờng mầm non; 
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- Thông tƣ số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trƣờng mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đã đƣợc sửa đổi, bổ sung tại Thông tƣ số 44/2010/TT-

BGDĐT ngày 30/12/2010 và Thông tƣ số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 

của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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2. Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục nhà trƣờng, nhà trẻ  

a) Trình tự thực hiện: 

- Phòng giáo dục và đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị 

cho phép hoạt động giáo dục.  

+ Nếu hồ sơ chƣa đầy đủ tài liệu quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Điều 

lệ trƣờng mầm non thì thông báo để nhà trƣờng, nhà trẻ chỉnh sửa, bổ sung.  

+ Nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ các tài liệu quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 

Điều lệ trƣờng mầm non thì thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại nhà trƣờng, 

nhà trẻ;  

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định 

thực tế, phòng giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các phòng có liên quan tổ 

chức thẩm định thực tế;  

- Nếu nhà trƣờng, nhà trẻ đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 8 

của Điều lệ trƣờng mầm non thì Trƣởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện ra 

Quyết định cho phép hoạt động giáo dục. 

Nếu nhà trƣờng, nhà trẻ chƣa đáp ứng đƣợc các điều kiện quy định tại khoản 

2 Điều 8 của Điều lệ trƣờng mầm non thì phòng giáo dục và đào tạo thông báo cho 

nhà trƣờng, nhà trẻ bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: Một (bộ) 

- Bản sao chứng thực Quyết định thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ; 

- Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục; 

- Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tƣ thành lập nhà trƣờng, 

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 dƣỡng, 

chăm sóc, giáo dục trẻ em; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, tài chính; 

- Danh sách đội ngũ giáo viên trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn đƣợc đào 

tạo; hợp đồng làm việc đã đƣợc ký giữa nhà trƣờng, nhà trẻ với từng giáo viên; 

- Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm Hiệu trƣởng, các Phó 

Hiệu trƣởng, Trƣởng các phòng, ban, tổ chuyên môn trong đó ghi rõ trình độ 

chuyên môn đƣợc đào tạo; hợp đồng làm việc đã đƣợc ký giữa nhà trƣờng, nhà trẻ 

với từng cán bộ quản lý; 

- Chƣơng trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện 

chƣơng trình giáo dục mầm non;  

- Danh mục số lƣợng 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 trƣờng mầm non; 

- Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở 

nhà trƣờng, nhà trẻ với thời hạn tối thiểu 5 (năm) năm; 

- Các văn bản pháp lý xác nhận về số tiền hiện có do nhà trƣờng, nhà trẻ 

đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tƣ xây dựng 
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và chi phí cho các hoạt động thƣờng xuyên của nhà trƣờng, nhà trẻ sau khi đƣợc 

cho phép hoạt động giáo dục; phƣơng án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để 

bảo đảm duy trì ổn định hoạt động của nhà trƣờng, nhà trẻ trong giai đoạn 5 năm, 

bắt đầu từ khi nhà trƣờng, nhà trẻ đƣợc tuyển sinh. 

- Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trƣờng, nhà trẻ. 

d) Thời hạn giải quyết:  20 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch 

thẩm định thực tế, phòng giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các phòng có 

liên quan tổ chức thẩm định thực tế. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà trƣờng, nhà trẻ công lập. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, ngƣời có thẩm quyền quyết định: Trƣởng phòng giáo dục và đào 

tạo cấp huyện; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo 

g)  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép hoạt động 

giáo dục nhà trƣờng, nhà trẻ của Trƣởng phòng giáo dục và đào tạo. 

h) Lệ phí: Không  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Có Quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập nhà trƣờng, 

nhà trẻ; 

- Có đất đai, trƣờng sở, cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định tại Chƣơng IV 

của Điều lệ trƣờng mầm non, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt 

động giáo dục; 

- Địa điểm xây dựng nhà trƣờng, nhà trẻ bảo đảm môi trƣờng giáo dục, an 

toàn cho ngƣời học, ngƣời dạy và ngƣời lao động; 

- Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lƣợng ít nhất 50 trẻ em và 

không quá 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;  

-  Có Chƣơng trình giáo dục mầm non và tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ theo 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn, đủ về số lƣợng, hợp lý 

về cơ cấu, bảo đảm thực hiện Chƣơng trình giáo dục mầm non và tổ chức các hoạt 

động giáo dục theo quy định tại Điều 22, Điều 24 của Điều lệ trƣờng mầm non;    

- 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 trƣờng, nhà trẻ. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trƣờng mầm non; 
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- Thông tƣ số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trƣờng mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

- Thông tƣ số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trƣởng 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 Trƣờng mầm non ban 

hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trƣởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã đƣợc sửa đổi, bổ sung tại Thông tƣ số 44/2010/TT-

BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, 

bổ sung Điều lệ trƣờng mầm non; 

- Thông tƣ số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trƣờng mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đã dƣợc sửa đổi, bổ sung tại Thông tƣ số 44/2010/TT-

BGDĐT ngày 30/12/2010 và Thông tƣ số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 

của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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3. Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhà trƣờng, nhà trẻ  

a) Trình tự thực hiện: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với nhà trƣờng, nhà trẻ công lập) lập hồ sơ 

theo quy định gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo và các 

phòng chuyên môn liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các 

điều kiện sáp nhập, chia, tách nhà trƣờng, nhà trẻ theo những nội dung và điều kiện 

quy định tại khoản 1 của Điều 11 Điều lệ trƣờng mầm non;  

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc ý kiến thẩm định 

bằng văn bản của phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn có liên 

quan, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện ra quyết định sáp nhập, chia, tách đối với nhà trƣờng, nhà trẻ công lập. Nếu 

không đáp ứng đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản 

trả lời và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Đề án sáp nhập, chia, tách nhà trƣờng, nhà trẻ;  

- Tờ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị sáp nhập, chia, tách nhà 

trƣờng, nhà trẻ. 

d) Số lƣợng bộ hồ sơ:   01 (một) bộ 

đ)  Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc. Trong đó: 

- 20 (hai mƣơi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn 

liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện sáp nhập, 

chia, tách nhà trƣờng, nhà trẻ; 

- 15 (mƣời lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc ý kiến thẩm định bằng văn 

bản của phòng giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra Quyết định 

sáp nhập, chia, tách đối với nhà trƣờng, nhà trẻ công lập hoặc thông báo rõ lý do và 

hƣớng giải quyết (nếu không đáp ứng đủ điều kiện thành lập). 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, ngƣời có thẩm quyền Quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo; các phòng chuyên môn có 

liên quan. 

h)  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định sáp nhập, chia, tách 

nhà trƣờng, nhà trẻ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 
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i)  Lệ phí: Không  

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Phù hợp với quy hoạch mạng lƣới 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 lƣợng và hiệu quả hoạt động nuôi dƣỡng, chăm 

sóc, giáo dục trẻ. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trƣờng mầm non; 

- Thông tƣ số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trƣờng mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

- Thông tƣ số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trƣởng 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 Trƣờng mầm non ban 

hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trƣởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã đƣợc sửa đổi, bổ sung tại Thông tƣ số 44/2010/TT-

BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, 

bổ sung Điều lệ trƣờng mầm non; 

- Thông tƣ số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trƣờng mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đã đƣợc sửa đổi, bổ sung tại Thông tƣ số 44/2010/TT-

BGDĐT ngày 30/12/2010 và Thông tƣ số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 

của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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4. Thủ tục giải thể hoạt động nhà trƣờng, nhà trẻ  

a) Trình tự thực hiện: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ nộp hồ sơ đề nghị 

giải thể tới Ủy ban nhân dân cấp huyện.  

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đề nghị giải 

thể nhà trƣờng, nhà trẻ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét quyết định 

giải thể hay không giải thể nhà trƣờng, nhà trẻ. 

Quyết định giải thể nhà trƣờng, 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 

trƣờng; phƣơng án giải quyết các tài sản của trƣờng, bảo đảm tính công khai, minh 

bạch. Quyết định giải thể nhà trƣờng, nhà trẻ phải đƣợc công bố công khai trên các 

phƣơng tiện thông tin đại chúng. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trƣờng, 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 trƣờng, nhà trẻ; phƣơng án giải quyết các 

tài sản của trƣờng. 

d) Số lƣợng bộ hồ sơ:   01 (một) bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đề 

nghị giải thể nhà trƣờng, nhà trẻ hợp lệ.  

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, ngƣời có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải thể nhà trƣờng, 

nhà trẻ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 

i) Lệ phí: Không  

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trƣờng mầm non; 

- Thông tƣ số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trƣờng mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 
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- Thông tƣ số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trƣởng 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 Trƣờng mầm non ban 

hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trƣởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã đƣợc sửa đổi, bổ sung tại Thông tƣ số 44/2010/TT-

BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, 

bổ sung Điều lệ trƣờng mầm non; 

- Thông tƣ số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trƣờng mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đã đƣợc sửa đổi, bổ sung tại Thông tƣ số 44/2010/TT-

BGDĐT ngày 30/12/2010 và Thông tƣ số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 

của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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5. Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trƣờng tiểu học  

a) Trình tự thực hiện: 

- Uỷ ban nhân dân xã, phƣờng, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) đối với 

trƣờng tiểu học công lập; tổ chức hoặc cá nhân đối với trƣờng tiểu học tƣ thục có 

trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định gửi phòng giáo dục và đào tạo; 

- Phòng giáo dục và đào tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện thành lập trƣờng 

theo quy định. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

nếu thấy đủ điều kiện, phòng giáo dục và đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ 

sơ đề nghị thành lập trƣờng đến Uỷ ban nhân dân cấp huyện; 

- Uỷ ban nhân dân cấp huyện nhận hồ sơ, xem xét điều kiện thành lập 

trƣờng theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Điều lệ trƣờng tiểu học. Trong thời 

hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân cấp huyện 

quyết định thành lập trƣờng đối với trƣờng công lập hoặc cho phép thành lập 

trƣờng đối với trƣờng tƣ thục; trƣờng hợp chƣa quyết định thành lập trƣờng hoặc 

chƣa cho phép thành lập trƣờng, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo 

cho phòng giáo dục và đào tạo biết rõ lí do và hƣớng giải quyết. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Đề án thành lập trƣờng;  

- Tờ trình về Đề án thành lập trƣờng, dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt 

động của trƣờng; 

- Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của ngƣời dự 

kiến làm Hiệu trƣởng; 

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập trƣờng; 

- 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). 

d) Số lƣợng bộ hồ sơ:   01 (một) bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc. Trong đó: 

- 20 (hai mƣơi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng giáo 

dục và đào tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện thành lập trƣờng, có ý kiến bằng văn 

bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập trƣờng đến Uỷ ban nhân dân cấp huyện; 

- 20 (hai mƣơi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân 

dân cấp huyện xem xét, ra quyết định thành lập trƣờng đối với trƣờng công lập 

hoặc cho phép thành lập trƣờng đối với trƣờng tƣ thục; hoặc có văn bản thông báo 

cho phòng giáo dục và đào tạo biết rõ lí do và hƣớng giải quyết (nếu hồ sơ không 

đáp ứng đủ điều kiện thành lập). 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với trƣờng tiểu học công lập); 

- Tổ chức hoặc cá nhân (đối với trƣờng tiểu học tƣ thục). 
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g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, ngƣời có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trƣờng tiểu học của Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 

i) Lệ phí: Không  

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Có đề án thành lập trƣờng phù hợp với quy hoạch mạng lƣới cơ sở giáo 

dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng, tạo thuận lợi cho 

trẻ em đến trƣờng nhằm đảm bảo thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học; 

- Đề án thành lập trƣờng xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, phƣơng hƣớng 

chiến lƣợc xây dựng và phát triển nhà trƣờng; chƣơng trình và nội dung giáo dục; 

đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trƣờng; tổ chức bộ máy, 

nguồn lực và tài chính. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Thông tƣ số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trƣờng tiểu học. 
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6. Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trƣờng tiểu học  

a) Trình tự thực hiện: 

a) Trƣờng tiểu học công lập; tổ chức hoặc cá nhân đối với trƣờng tiểu học tƣ 

thục có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục theo quy định; 

b) Phòng giáo dục và đào tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện cho phép hoạt 

động giáo dục theo quy định. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, phòng giáo dục và đào tạo quyết định cho phép nhà trƣờng tổ chức 

hoạt động giáo dục; trƣờng hợp chƣa quyết định cho phép hoạt động giáo dục, 

phòng giáo dục và đào tạo có văn bản thông báo cho trƣờng biết rõ lí do và hƣớng 

giải quyết. 

b) Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nƣớc hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục; 

- Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trƣờng;  

- Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện quy định. 

d) Số lƣợng bộ hồ sơ:   01 (một) bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Trƣờng tiểu học công lập; 

- Tổ chức hoặc cá nhân (đối với trƣờng tiểu học tƣ thục). 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, ngƣời có thẩm quyền quyết định: Trƣởng phòng giáo dục và đào tạo; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo. 

h)  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định cho phép nhà trƣờng hoạt động giáo dục của Trƣởng phòng giáo 

dục và đào tạo. 

i) Lệ phí: Không  

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trƣờng; 

- Địa điểm xây dựng trƣờng đảm bảo môi trƣờng giáo dục, an toàn cho 

ngƣời học, ngƣời dạy và ngƣời lao động; 

- Có đất đai, trƣờng 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; 
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- Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí đạt tiêu chuẩn, đủ về số lƣợng, đồng 

bộ về cơ cấu đảm bảo thực hiện chƣơng 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 trƣờng. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Thông tƣ số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trƣờng tiểu học. 
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7. Thủ tục sáp nhập, chia tách trƣờng tiểu học  

a) Trình tự thực hiện: 

- Uỷ ban nhân dân xã, phƣờng, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) đối với 

trƣờng tiểu học công lập; tổ chức hoặc cá nhân đối với trƣờng tiểu học tƣ thục có 

trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định; 

- Phòng giáo dục và đào tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện sáp nhập, chia, 

tách trƣờng theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Điều lệ trƣờng tiểu học. Trong 

thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu thấy đủ điều kiện, 

phòng giáo dục và đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị sáp nhập, 

chia, tách trƣờng đến Uỷ ban nhân dân cấp huyện; 

- Uỷ ban nhân dân cấp huyện nhận hồ sơ, xem xét điều kiện theo quy định 

tại khoản 1 Điều 12 của Điều lệ trƣờng tiểu học. Trong thời hạn 20 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định sáp nhập, 

chia, tách đối với trƣờng công lập hoặc trƣờng tƣ thục; trƣờng hợp không đồng ý 

sáp, nhập, chia tách trƣờng thì Uỷ ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo 

cho phòng giáo dục và đào tạo biết rõ lí do và hƣớng giải quyết. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Đề án về sáp nhập, chia, tách; 

- Tờ trình về đề án sáp nhập, chia, tách; 

- 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; 

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan. 

d) Số lƣợng bộ hồ sơ:   01 (một) bộ 

e) Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc. Trong đó: 

- 20 (hai mƣơi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng giáo 

dục và đào tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện sáp nhập, chia, tách trƣờng, có ý kiến 

bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia, tách trƣờng đến Uỷ ban nhân 

dân cấp huyện; 

- 20 (hai mƣơi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân 

dân cấp huyện xem xét, ra quyết định sáp nhập, chia, tách đối với trƣờng công lập 

hoặc trƣờng tƣ thục; hoặc có văn bản thông báo cho phòng giáo dục và đào tạo biết 

rõ lí do và hƣớng giải quyết (nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện thành lập). 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với trƣờng tiểu học công lập); 

- Tổ chức hoặc cá nhân (đối với trƣờng tiểu học tƣ thục). 

h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, ngƣời có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện; 
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo. 

i)  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định sáp nhập, chia, tách trƣờng tiểu học của Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân cấp huyện. 

k) Lệ phí: Không  

l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Vì quyền lợi học tập của học sinh; 

- Phù hợp với quy hoạch mạng lƣới cơ sở giáo dục; 

- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; 

- Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên; 

- Góp phần nâng cao chất lƣợng và hiệu quả giáo dục tiểu học. 

n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Thông tƣ số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trƣờng tiểu học. 
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8. Thủ tục giải thể trƣờng tiểu học  

a) Trình tự thực hiện: 

- Phòng giáo dục và đào tạo xem xét đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân 

thành lập trƣờng tiểu học; báo cáo bằng văn bản đề nghị Uỷ ban nhân cấp huyện ra 

quyết định giải thể; 

- Uỷ ban nhân cấp huyện căn cứ đề nghị của Trƣởng phòng giáo dục và đào 

tạo ra quyết định giải thể trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nƣớc 

hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân; 

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra; 

- Biên bản kiểm tra; 

- Tờ trình đề nghị giải thể của phòng giáo dục và đào tạo. 

d) Số lƣợng bộ hồ sơ:   01 (một) bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

của phòng giáo dục và đào tạo. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với trƣờng tiểu học công lập); 

- Tổ chức hoặc cá nhân (đối với trƣờng tiểu học tƣ thục). 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, ngƣời có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo. 

h)  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải thể trƣờng tiểu 

học của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 

Quyết định giải thể phải ghi rõ lí do giải thể, các biện pháp đảm bảo quyền 

lợi của học sinh, cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên. Quyết định giải thể trƣờng 

tiểu học phải đƣợc công bố công khai. 

i) Lệ phí: Không  

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trƣờng tiểu học. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Thông tƣ số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trƣờng tiểu học. 
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9. Thủ tục thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn  

a) Trình tự thực hiện: 

- Uỷ ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ theo quy định; 

- Phòng giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì phối hợp với các đơn vị 

có liên quan tổ chức thẩm định các điều kiện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện xem xét, quyết định; 

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cấp có 

thẩm quyền thành lập trung tâm học tập cộng đồng có trách nhiệm thông báo kết 

quả bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã. 

b) Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị thành lập trung tâm 

học tập cộng đồng, trong đó có các nội dung quy định; 

- Sơ yếu lý lịch và bản sao các giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ của những  

ngƣời dự kiến làm cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng. 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  Ủy ban nhân dân cấp xã. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, ngƣời có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo và các đơn vị có liên quan. 

g)  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập trung tâm 

học tập cộng đồng của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 

h) Lệ phí: Không  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Việc thành lập trung tâm học tập cộng đồng phù hợp với quy hoạch mạng 

lƣới cơ sở giáo dục của địa phƣơng; đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng;  

- Có địa điểm cụ thể, có cơ sở vật chất, thiết bị, cán bộ quản lý, giáo viên, kế 

toán, thủ quỹ theo quy định của Quy chế này. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng 

đồng tại xã, phƣờng, thị trấn. 
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10. Thủ tục giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phƣờng, thị 

trấn - UBND cấp huyện  

a) Trình tự thực hiện: 

- Trƣởng phòng giáo dục và đào tạo tổ chức thanh tra trung tâm học tập cộng đồng; 

- Lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan và nhân dân trên địa bàn.  

- Nếu có căn cứ để giải thể theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Quy chế tổ 

chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phƣờng, thị trấn ban hành 

kèm theo Quyết đinh số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định giải 

thể trung tâm học tập cộng đồng. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Biên bản kết luận thanh tra của Phòng giáo dục và đào tạo (sau khi tập hợp ý 

kiến của các tổ chức liên quan và ý kiến đóng góp của ngƣời dân trên địa bàn); 

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định giải thể hoạt động 

của trung tâm học tập cộng đồng. 

d) Số lƣợng bộ hồ sơ:   01 (một) bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, ngƣời có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo. 

h)  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định việc giải thể trung tâm học tập cộng đồng.  

Trong quyết định giải thể phải xác định rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo 

đảm quyền lợi của giáo viên và học viên. 

i) Lệ phí: Không  

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Trung tâm học tập cộng đồng bị giải thể khi xảy ra một trong các trƣờng hợp 

sau đây: 

- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của 

trung tâm học tập cộng đồng; 

- Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục đƣợc nguyên nhân dẫn đến 

việc đình chỉ; 



 

568 

 

- Mục tiêu và nội dung hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng không 

còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập 

cộng đồng tại xã, phƣờng, thị trấn. 
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11. Thủ tục thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chƣơng trình giáo 

dục tiểu học  

a) Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đăng kí thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện 

chƣơng trình giáo dục tiểu học với Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, xem xét, có văn bản cho 

phép thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chƣơng trình giáo dục tiểu học. Việc 

cho phép thành lập hoặc không cho phép thành lập phải đƣợc trả lời bằng văn bản, 

trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chƣơng trình giáo 

dục tiểu học; 

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của ngƣời dự kiến phụ trách cơ sở giáo dục; 

- Văn bản nhận bảo trợ của một trƣờng tiểu học cùng địa bàn trong huyện. 

d) Số lƣợng bộ hồ sơ:   01 (một) bộ 

đ) Thời hạn giải quyết:  20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức hoặc cá nhân. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, ngƣời có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã; 

h)  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Quyết định cho phép thành lập 

cơ sở giáo dục khác thực hiện chƣơng trình giáo dục tiểu học. 

i) Lệ phí: Không  

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Hỗ trợ yêu cầu phổ cập giáo dục tiểu học của địa phƣơng; 

- Đƣợc một trƣờng 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 Trƣờng tiểu học ban hành kèm theo Thông tƣ số 

41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau 

đây gọi là Điều lệ trƣờng tiểu học); 

- Có giáo viên theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 36 của Điều lệ Trƣờng tiểu học; 

- Có phòng học theo quy định tại Điều 46 của Điều lệ Trƣờng tiểu học. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Thông tƣ số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trƣờng tiểu học. 
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12. Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trƣờng trung học cơ sở  

a) Trình tự thực hiện: 

- Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với trƣờng THCS và trƣờng phổ thông có 

nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS; tổ chức hoặc cá nhân đối với các 

trƣờng trung học tƣ thục có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định gửi phòng giáo 

dục và đào tạo; 

- Phòng giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ, xem xét điều kiện thành lập 

trƣờng theo quy định. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, nếu thấy đủ điều kiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có ý kiến bằng văn bản và 

gửi hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trƣờng đến Ủy ban nhân dân 

cấp huyện; 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, xem xét điều kiện thành lập 

trƣờng theo quy định. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành 

lập đối với trƣờng THCS hoặc trƣờng phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao 

nhất là THCS. Trƣờng hợp chƣa quyết định thành lập hoặc chƣa cho phép thành 

lập trƣờng, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho cho cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ biết rõ lí do và hƣớng giải quyết. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nƣớc 

hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Đề án thành lập trƣờng;   

- Tờ trình về Đề án thành lập trƣờng, dự thảo Quy chế hoạt động của trƣờng; 

- Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của ngƣời dự 

kiến bố trí làm Hiệu trƣởng; 

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc 

cho phép thành lập trƣờng; 

- 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 cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh (nếu có). 

d) Số lƣợng bộ hồ sơ:   01 (một) bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc. Trong đó: 

- 20 (hai mƣơi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng giáo 

dục và đào tạo xem xét điều kiện và cho ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân 

cấp huyện; 

- 20 (hai mƣơi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của phòng giáo 

dục và đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập hoặc cho 

phép thành lập đối với trƣờng THCS hoặc trƣờng phổ thông có nhiều cấp học có 

cấp học cao nhất là THCS hoặc thông báo rõ lý do và hƣớng giải quyết (nếu chƣa cho 

phép thành lập trƣờng). 
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e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trƣờng trung học công lập; 

- Tổ chức hoặc cá nhân đối với trƣờng trung học tƣ thục. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, ngƣời có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo. 

h)  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập đối với trƣờng THCS hoặc 

trƣờng phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS của Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân cấp huyện. 

i) Lệ phí: Không  

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Có Đề án thành lập trƣờng phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và quy hoạch mạng lƣới cơ sở giáo dục đã đƣợc cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt; 

- Đề án thành lập trƣờng xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chƣơng trình và 

nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng 

trƣờng, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phƣơng hƣớng chiến lƣợc xây 

dựng và phát triển nhà trƣờng. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

Thông tƣ số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trƣờng trung học cơ sở, trƣờng trung học phổ 

thông và trƣờng phổ thông có nhiều cấp học. 
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13. Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trƣờng trung học cơ sở  

a) Trình tự thực hiện: 

- Trƣờng trung học cơ sở công lập hoặc trƣờng phổ thông có nhiều cấp học 

có cấp học cao nhất là trung học cơ sở công lập; đại diện của tổ chức hoặc cá nhân 

đối với trƣờng trung học tƣ thục có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cho phép hoạt 

động giáo dục theo quy định tại khoản 3 của Điều Điều 11 Điều lệ trƣờng trung 

học cơ sở, trƣờng trung học phổ thông và trƣờng phổ thông có nhiều cấp học ban 

hành kèm theo Thông tƣ số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trƣởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Điều lệ trƣờng trung học); 

- Phòng giáo dục và đào tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện để đƣợc cho phép 

hoạt động giáo dục quy định tại khoản 2 Điều 9 của Điều lệ trƣờng trung học. 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trƣởng phòng 

giáo dục và đào tạo ra quyết định cho phép nhà trƣờng tổ chức hoạt động giáo dục.  

Trƣờng hợp chƣa quyết định cho phép hoạt động giáo dục, phòng giáo dục 

và đào tạo có văn bản thông báo cho trƣờng biết rõ lí do và hƣớng giải quyết. 

b) Cách thức thực hiện:Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị cho phép nhà trƣờng hoạt động giáo dục; 

- Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trƣờng; 

- Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện quy định 

tại khoản 2 Điều 9 của Điều lệ trƣờng trung học. 

d) Số lƣợng bộ hồ sơ:   01 (một) bộ 

đ)  Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Trƣờng THCS công lập; 

trƣờng phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS công lập; đại diện 

của tổ chức hoặc cá nhân đối với trƣờng trung học tƣ thục.  

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, ngƣời có thẩm quyền quyết định: Trƣởng phòng giáo dục và đào tạo; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo. 

h)  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép nhà 

trƣờng hoạt động giáo dục của Trƣởng phòng giáo dục và đào tạo. 

i)  Lệ phí: Không  

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trƣờng; 

- Có đất đai, trƣờng sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt 

động giáo dục; 
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- Địa điểm của trƣờng bảo đảm môi trƣờng giáo dục, an toàn cho học sinh, 

giáo viên, cán bộ và nhân viên; 

- Có chƣơng 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 đƣợc đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp học; đủ 

về số lƣợng theo cơ cấu về loại hình giáo viên đảm bảo thực hiện chƣơng 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 trƣờng. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

Thông tƣ số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trƣờng trung học cơ sở, trƣờng trung học phổ 

thông và trƣờng phổ thông có nhiều cấp học. 
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14. Thủ tục sáp nhập, chia tách trƣờng trung học cơ sở 

a) Trình tự thực hiện: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trƣờng THCS và trƣờng phổ thông có 

nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS; tổ chức hoặc cá nhân đối với các 

trƣờng trung học tƣ thục có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 của 

Điều 11 Điều lệ trƣờng trung học cơ sở, trƣờng trung học phổ thông và trƣờng phổ 

thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tƣ số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 

28/3/2011 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Điều lệ trƣờng 

trung học); 

- Phòng giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ, xem xét điều kiện sáp nhập, 

chia, tách trƣờng theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Điều lệ trƣờng trung học. 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu thấy đủ điều 

kiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành 

lập hoặc cho phép thành lập trƣờng đến Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, xem xét điều kiện sáp nhập, 

chia, tách trƣờng theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Điều lệ trƣờng trung học. 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện ra quyết định sáp nhập, chia, tách đối với trƣờng THCS hoặc trƣờng 

phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS. Trƣờng hợp chƣa quyết 

định sáp nhập, chia, tách trƣờng, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo 

cho cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ biết rõ lí do và hƣớng giải quyết. 

b) Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nƣớc hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Đề án thành lập trƣờng;   

- Tờ trình về Đề án thành lập trƣờng, dự thảo Quy chế hoạt động của trƣờng; 

- Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của ngƣời dự 

kiến bố trí làm Hiệu trƣởng; 

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc 

cho phép thành lập trƣờng; 

- 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 cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh (nếu có). 

d) Số lƣợng bộ hồ sơ:   01 (một) bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc. Trong đó: 

- 20 (hai mƣơi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng giáo 

dục và đào tạo xem xét điều kiện và cho ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân 

cấp huyện; 

- 20 (hai mƣơi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của phòng 

giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định sáp nhập, 

chia, tách đối với trƣờng THCS hoặc trƣờng phổ thông có nhiều cấp học có cấp 
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học cao nhất là THCS hoặc thông báo rõ lý do và hƣớng giải quyết (nếu chƣa cho 

phép thành lập trƣờng). 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- Tổ chức, cá nhân (trƣờng tƣ thục). 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, ngƣời có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; 

Trƣờng hợp sáp nhập giữa các trƣờng không do cùng một cấp có thẩm 

quyền thành lập thì cấp có thẩm quyền cao hơn quyết định; trƣờng hợp cấp có 

thẩm quyền thành lập ngang nhau thì cấp có thẩm quyền ngang nhau đó thỏa thuận 

quyết định. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định sáp nhập, chia, tách đối với trƣờng THCS hoặc trƣờng phổ thông 

có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp 

huyện. 

i) Lệ phí: Không  

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Phù hợp với quy hoạch mạng lƣới giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phƣơng; 

-  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 lƣợng 

và hiệu quả giáo dục. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

Thông tƣ số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trƣờng trung học cơ sở, trƣờng trung học phổ 

thông và trƣờng phổ thông có nhiều cấp học. 
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15. Thủ tục giải thể trƣờng trung học cơ sở  

a) Trình tự thực hiện: 

- Phòng giáo dục và đào tạo (đối với trƣờng trung học do Uỷ ban nhân dân 

cấp huyện ra quyết định thành lập); tổ chức, cá nhân thành lập trƣờng (đối với 

trƣờng trung học tƣ thục) xây dựng phƣơng án giải thể nhà trƣờng, trình cơ quan 

có thẩm quyền ra quyết định giải thể nhà trƣờng.  

Phòng giáo dục và đào tạo tổ chức xem xét đề nghị của tổ chức, cá nhân 

thành lập trƣờng; báo cáo bằng văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện ra quyết định giải thể nhà trƣờng.  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định giải thể nhà trƣờng 

trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

Quyết định giải thể nhà trƣờng phải xác định rõ lý do giải thể; các biện pháp 

đảm bảo quyền lợi của giáo viên, nhân viên và học sinh. Quyết định giải thể nhà 

trƣờng phải đƣợc công bố công khai trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nƣớc 

hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân; 

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra; 

- Biên bản kiểm tra;  

- Tờ trình đề nghị giải thể của Phòng giáo dục và đào tạo (đối với trƣờng 

THCS và trƣờng phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS). 

d) Số lƣợng bộ hồ sơ:   01 (một) bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Phòng giáo dục và đào tạo (đối với trƣờng trung học do Uỷ ban nhân dân 

cấp huyện ra quyết định thành lập); 

- Tổ chức, cá nhân thành lập trƣờng (đối với trƣờng trung học tƣ thục). 

h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, ngƣời có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo. 

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định giải thể nhà trƣờng của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 

k) Lệ phí: Không  

l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
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m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trƣờng. 

n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

Thông tƣ số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trƣờng trung học cơ sở, trƣờng trung học phổ 

thông và trƣờng phổ thông có nhiều cấp học. 
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16. Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở 

giáo dục mầm non dân lập 

a) Trình tự thực hiện: 

- Chủ đầu tƣ phối hợp với nhà trƣờng lập hồ sơ của trƣờng mầm non bán 
công gửi về phòng giáo dục và đào tạo.  

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ chuyển đổi của các 
trƣờng, phòng giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan 
thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định chuyển đổi loại 
hình trƣờng. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nƣớc 
hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình xin chuyển đổi loại hình trƣờng;  

- Đề án chuyển đổi loại hình trƣờng 

- Báo cáo kiểm kê, phân loại, định giá tài sản, kiểm toán tài chính và hồ sơ 
liên quan đến quyền sử dụng đất; 

- Danh sách trích ngang của cán bộ, viên chức trong biên chế, hợp đồng của 
trƣờng chuyển đổi. Riêng đối với trƣờng bán công chuyển sang trƣờng dân lập, hồ 
sơ cần có thêm: danh sách trích ngang của tổ chức, cá nhân xin chuyển đổi trƣờng 
kèm theo sơ yếu lí lịch và các văn bằng, chứng chỉ của từng cá nhân; các giấy tờ 
chứng minh tài sản. 

Hồ sơ chuyển đổi do chủ đầu tƣ ký đối với trƣờng bán công chuyển sang 
trƣờng dân lập. 

d) Số lƣợng bộ hồ sơ:   01 (một) bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:Trƣờng mầm non bán công. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, ngƣời có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo 
dục mầm non dân lập của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 

i) Lệ phí: Không  

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Để chuyển đổi loại 
hình trƣờng cần đáp ứng các yêu cầu: 

- Trƣờng mầm non bán công ở vùng không phải vùng có điều kiện kinh tế - 
xã hội đặc biệt khó khăn chuyển sang trƣờng dân lập; trƣờng hợp địa phƣơng chƣa 
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có hoặc chƣa có đủ trƣờng mầm non công lập đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục 
mẫu giáo 5 tuổi, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết 
định chuyển đổi trƣờng mầm non bán công sang trƣờng mầm non công lập. 

- Sau khi đã xác định đúng loại hình từng trƣờng, các trƣờng bán công ở 
giáo dục mầm non sẽ thuộc loại hình bắt buộc phải chuyển đổi sang các loại hình 
trƣờng khác theo quy định. 

- Xây dựng đề án chuyển đổi loại hình trƣờng, gồm các nội dung chủ yếu sau: 

+ Xác định loại hình trƣờng cần chuyển đổi; 

+ Thời điểm chuyển đổi; 

+ Nội dung chuyển đổi; 

+ Đối với trƣờng bán công chuyển sang trƣờng dân lập, nội dung chuyển đổi 
cần làm rõ: Chủ đầu tƣ; chứng minh khả năng tài chính của chủ đầu tƣ; Xây dựng 
các phƣơng án giải quyết đối với ngƣời học, đối với ngƣời lao động trong biên chế 
và ngoài biên chế nhà nƣớc; phƣơng án chuyển đổi tài sản, tài chính; Trong quá 
trình chuyển đổi, ngoài việc thực hiện chính sách theo quy định hiện hành của Nhà 
nƣớc, căn cứ vào khả năng ngân sách, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng 
nhân dân cùng cấp quyết định chính sách cụ thể để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ, chế 
độ, chính sách đối với ngƣời học, ngƣời lao động trong biên chế và ngoài biên chế 
nhà nƣớc đang học tập, công tác ở trƣờng bán công, dân lập nay chuyển sang học 
tập và công tác tại trƣờng tƣ thục; ở trƣờng mầm non bán công chuyển sang trƣờng 
mầm non dân lập. 

-  Kiểm kê, phân loại và định giá tài sản 

+ Các trƣờng bán công tiến hành kiểm kê, định giá tài sản để xác định tổng 
giá trị tài sản thực tế của trƣờng quy về mặt bằng giá trị tại thời điểm chuyển đổi. 
Thực hiện đối chiếu tài sản có trong sổ sách với thực tế kiểm kê, làm rõ nguyên 
nhân chênh lệch (nếu có); 

+ Tổng giá trị tài sản thực tế sau khi đã kiểm kê, định giá đƣợc phân loại 
nguồn gốc hình thành theo các tiêu chí: Giá trị tài sản đƣợc hình thành từ vốn góp 
của Nhà nƣớc; Giá trị tài sản đƣợc hình thành từ vốn góp của các tổ chức, cá nhân 
(hoặc vay, mƣợn, thuê); Giá trị tài sản đƣợc hình thành do biếu, tặng; Giá trị tài 
sản đƣợc hình thành do tự đầu tƣ, mua sắm trong quá trình hoạt động của trƣờng. 

- Thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính 

Trƣờng bán công tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính trƣớc khi chuyển đổi. 
Việc kiểm toán báo cáo tài chính phải đƣợc thực hiện bởi một cơ quan kiểm toán 
nhà nƣớc. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

Thông tƣ số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ 
thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tự thục; cơ sở giáo 
dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm 
non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. 
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17. Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở 

giáo dục mầm non công lập 

a) Trình tự thực hiện: 

- Chủ đầu tƣ phối hợp với hiệu trƣởng nhà trƣờng có trách nhiệm lập hồ sơ 

của trƣờng mầm non gửi về phòng giáo dục và đào tạo.  

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ chuyển đổi của các 

trƣờng, phòng giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan 

thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định chuyển đổi loại 

hình trƣờng. 

Trƣờng hợp chuyển trƣờng mầm non bán công sang trƣờng mầm non công 

lập (đối với địa phƣơng chƣa có hoặc chƣa có đủ trƣờng công lập đáp ứng yêu cầu 

phổ cập giáo dục mẫu giáo 5 tuổi), Sở giáo dục và đào tạo tổng hợp trình Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh để Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp 

quyết định. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nƣớc 

hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình xin chuyển đổi loại hình trƣờng;  

- Đề án chuyển đổi loại hình trƣờng;  

- Báo cáo kiểm kê, phân loại, định giá tài sản, kiểm toán tài chính và hồ sơ 

liên quan đến quyền sử dụng đất; 

- Danh sách trích ngang của cán bộ, viên chức trong biên chế, hợp đồng của 

trƣờng chuyển đổi.  

Hồ sơ chuyển đổi do hiệu trƣởng trƣờng ký đối với trƣờng bán công chuyển 

sang trƣờng công lập. 

d) Số lƣợng bộ hồ sơ:   01 (một) bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Trƣờng mầm non bán công. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, ngƣời có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo. 

h)  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo 

dục mầm non công lập của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 

i) Lệ phí: Không  

k) mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
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l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Để chuyển đổi loại hình trƣờng cần đáp ứng các yêu cầu: 

- Trƣờng mầm non bán công ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn chuyển sang trƣờng công lập; trƣờng hợp địa phƣơng chƣa có hoặc chƣa 

có đủ trƣờng mầm non công lập đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục mẫu giáo 5 tuổi, 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chuyển đổi 

trƣờng mầm non bán công sang trƣờng mầm non công lập. 

- Sau khi đã xác định đúng loại hình từng trƣờng, các trƣờng bán công ở 

giáo dục mầm non sẽ thuộc loại hình bắt buộc phải chuyển đổi sang các loại hình 

trƣờng khác theo quy định. 

- Xây dựng đề án chuyển đổi loại hình trƣờng, gồm các nội dung chủ yếu sau: 

+ Xác định loại hình trƣờng cần chuyển đổi; 

+ Thời điểm chuyển đổi; 

+ Nội dung chuyển đổi; 

- Kiểm kê, phân loại và định giá tài sản 

+ Các trƣờng bán công tiến hành kiểm kê, định giá tài sản để xác định tổng 

giá trị tài sản thực tế của trƣờng quy về mặt bằng giá trị tại thời điểm chuyển đổi. 

Thực hiện đối chiếu tài sản có trong sổ sách với thực tế kiểm kê, làm rõ nguyên 

nhân chênh lệch (nếu có); 

+ Tổng giá trị tài sản thực tế sau khi đã kiểm kê, định giá đƣợc phân loại 

nguồn gốc hình thành theo các tiêu chí: Giá trị tài sản đƣợc hình thành từ vốn góp 

của Nhà nƣớc; Giá trị tài sản đƣợc hình thành từ vốn góp của các tổ chức, cá nhân 

(hoặc vay, mƣợn, thuê); Giá trị tài sản đƣợc hình thành do biếu, tặng; Giá trị tài 

sản đƣợc hình thành do tự đầu tƣ, mua sắm trong quá trình hoạt động của trƣờng. 

- Thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính 

Trƣờng bán công, dân lập tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính trƣớc khi 

chuyển đổi. Việc kiểm toán báo cáo tài chính phải đƣợc thực hiện bởi một cơ quan 

kiểm toán nhà nƣớc. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

Thông tƣ số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông 

bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tự thục; cơ sở giáo dục 

mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, 

phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. 
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18. Thủ tục chuyển trƣờng đối với học sinh trung học cơ sở  

a) Trình tự thực hiện: 

- Đối với học sinh chuyển trƣờng trong cùng tỉnh, thành phố: Hiệu trƣởng 

nhà trƣờng nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám 

đốc sở giáo dục và đào tạo. 

- Đối với học sinh chuyển trƣờng đến từ tỉnh, thành phố khác: Phòng giáo 

dục và đào tạo nơi đến tiếp nhận và giới thiệu về trƣờng theo nơi cƣ trú, kèm theo 

hồ sơ đã đƣợc kiểm tra. 

Việc chuyển trƣờng đƣợc thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc 

trong thời gian hè trƣớc khi khai giảng năm học mới. Trƣờng hợp ngoại lệ về thời 

gian do Trƣởng phòng giáo dục và đào tạo nơi đến xem xét, quyết định. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn xin chuyển trƣờng do cha hoặc mẹ hoặc ngƣời giám hộ ký. 

- Học bạ (bản chính). 

- Bằng tốt nghiệp cấp học dƣới (bản công chứng). 

- Bản sao giấy khai sinh. 

- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy 

định cụ thể loại hình trƣờng đƣợc tuyển (công lập hoặc ngoài công lập). 

- Giấy giới thiệu chuyển trƣờng do Hiệu trƣởng nhà trƣờng nơi đi cấp. 

- Giấy giới thiệu chuyển trƣờng do Trƣởng phòng giáo dục và đào tạo (đối 

với cấp trung học cơ sở);  

- Các giấy tờ hợp lệ để đƣợc hƣởng chế độ ƣu tiên, khuyến khích trong học 

tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có). 

- Hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động 

công tác của cha hoặc mẹ hoặc ngƣời giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học 

sinh chuyển nơi cƣ trú đến từ tỉnh, thành phố khác. 

- Giấy xác nhận của chính quyền địa phƣơng nơi học sinh cƣ trú với những 

học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình. 

d) Số lƣợng bộ hồ sơ:   01 (một) bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: Chƣa quy định cụ thể. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, ngƣời có thẩm quyền quyết định: Hiệu trƣởng nhà trƣờng nơi đến 

(chuyển trƣờng trong cùng tỉnh, thành phố) theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo; Phòng giáo dục và đào tạo nơi đến (chuyển trƣờng đến từ tỉnh, thành phố khác); 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trƣờng nơi đến hoặc Phòng giáo dục 

và đào tạo nơi đến; 
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h)  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tiếp nhận học sinh trung học 

cơ sở của Hiệu trƣởng hoặc Phòng giáo dục và đào tạo. 

i) Lệ phí: Không  

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Về đối tượng: 

- Học sinh chuyển nơi cƣ trú theo cha hoặc mẹ hoặc ngƣời giám hộ. 

- Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự 

chính đáng để phải chuyển trƣờng. 

* Điều kiện chung: 

- Trừ các quy định tại khoản 2 và 3 Điều 2 Quy định chuyển trƣờng và tiếp 

nhận học sinh học tại các trƣờng trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành 

kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, học sinh đƣợc xét và giải quyết chuyển trƣờng nếu bảo đảm 

đủ các điều kiện về đối tƣợng và hồ sơ thủ tục tại các Điều 4 và 5 của Quy định 

này.  

- Việc chuyển trƣờng từ trƣờng trung học bình thƣờng sang trƣờng trung học 

chuyên biệt (phổ thông dân tộc nội trú, trƣờng chuyên, trƣờng năng khiếu) thực 

hiện theo quy chế riêng của trƣờng chuyên biệt đó. 

- Việc chuyển trƣờng từ trƣờng trung học phổ thông ngoài công lập sang 

trƣờng trung học phổ thông công lập chỉ đƣợc xem xét, giải quyết trong hai trƣờng 

hợp sau: 

+ Trƣờng hợp học sinh đang học tại trƣờng trung học phổ thông ngoài công 

lập phải chuyển nơi cƣ trú theo cha mẹ hoặc ngƣời giám hộ đến vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà ở đó không có trƣờng trung học phổ thông 

ngoài công lập thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định 

từng trƣờng hợp cụ thể đối với việc chuyển vào học trƣờng trung học phổ thông 

công lập. 

+ Trƣờng hợp học sinh đang học tại trƣờng trung học phổ thông ngoài công lập 

thuộc loại trƣờng có thi tuyển đầu vào phải chuyển nơi cƣ trú theo cha hoặc mẹ hoặc 

ngƣời giám hộ, mà ở đó không có trƣờng trung học phổ thông ngoài công lập có chất 

lƣợng tƣơng đƣơng thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định 

từng trƣờng hợp cụ thể đối với việc chuyển vào học trƣờng trung học phổ thông công 

lập. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trƣờng và tiếp nhận học 

sinh học tại các trƣờng trung học cơ sở và trung học phổ thông 
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19. Thủ tục cho phép thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ tƣ thục  

a) Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân đối với nhà trƣờng, nhà trẻ tƣ thục lập hồ sơ theo quy 

định gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện;    

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo và các 

phòng chuyên môn liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các 

điều kiện thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ theo những nội dung và điều kiện quy;  

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc ý kiến thẩm định 

bằng văn bản của phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, 

nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

ra quyết định cho phép thành lập đối với nhà trƣờng, nhà trẻ tƣ thục. Nếu không đáp 

ứng đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và nêu 

rõ lý do. 

b) Các thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bƣu chính 

c) Thành phần hồ sơ: 

Hồ sơ thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ tƣ thục bao 

gồm: 

- Tờ trình đề nghị thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ của tổ chức hoặc cá nhân đối 

với nhà trƣờng, nhà trẻ tƣ thục cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên nhà trƣờng, 

nhà trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dƣỡng, chăm sóc, 

giáo dục trẻ của nhà trƣờng, nhà trẻ; 

- Đề án thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ: xác định sự phù hợp với quy hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lƣới cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm 

vụ, chƣơng 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 trƣờng, 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 dƣỡng, 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 tƣ xây dựng và phát triển nhà trƣờng, nhà trẻ trong từng giai đoạn; 

- Có văn bản về chủ trƣơng giao đất hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, 

thuê nhà làm trụ sở xây dựng nhà trƣờng, 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 trƣờng, nhà trẻ hoặc thiết kế các 

công trình kiến trúc (nếu đã có trƣờng sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục 

và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dƣỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. 

d) Số lƣợng bộ hồ sơ: 01 (một) bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc.  
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Trong đó: 

- 20 (hai mƣơi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn 

liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện thành lập 

nhà trƣờng, nhà trẻ; 

- 15 (mƣời lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc ý kiến thẩm định bằng 

văn bản của phòng giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra 

quyết định thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ công lập hoặc thông báo rõ lý do và 

hƣớng giải quyết (nếu không đáp ứng đủ điều kiện thành lập). 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, ngƣời có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo; các phòng chuyên môn 

có liên quan. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép thành lập 

nhà trƣờng, nhà trẻ tƣ thục của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 

i) Lệ phí: Không  

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Có đề án thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ phù hợp với quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lƣới cơ sở giáo dục của địa phƣơng đã đƣợc cơ 

quan nhà nƣớc có thẩm quyền phê duyệt; 

- Đề án thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, 

chƣơng trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự 

kiến xây dựng trƣờng; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phƣơng hƣớng 

chiến lƣợc xây dựng và phát triển nhà trƣờng, nhà trẻ. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tƣ số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trƣờng 

mầm non tƣ thục; 

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trƣờng mầm non; 

- Thông tƣ số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trƣờng mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

- Thông tƣ số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; 
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khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trƣờng mầm non ban 

hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trƣởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã đƣợc sửa đổi, bổ sung tại Thông tƣ số 44/2010/TT-

BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, 

bổ sung Điều lệ trƣờng mầm non; 

- Thông tƣ số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trƣờng 

mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 

năm 2008 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dƣợc sửa đổi, bổ sung tại 

Thông tƣ số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 và Thông tƣ số 

05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 
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20. Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục nhà trƣờng, nhà trẻ tƣ thục  

a) Trình tự thực hiện: 

- Phòng giáo dục và đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị 

cho phép hoạt động giáo dục.  

+ Nếu hồ sơ chƣa đầy đủ tài liệu theo quy định thì thông báo để nhà trƣờng, 

nhà trẻ chỉnh sửa, bổ sung.  

+ Nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ các tài liệu theo quy định thì thông báo kế 

hoạch thẩm định thực tế tại nhà trƣờng, nhà trẻ.  

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định 

thực tế, phòng giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các phòng có liên quan tổ 

chức thẩm định thực tế.  

- Nếu nhà trƣờng, nhà trẻ đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 8 

của Điều lệ trƣờng mầm non thì trƣởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện ra 

Quyết định cho phép hoạt động giáo dục; nếu nhà trƣờng, nhà trẻ chƣa đáp ứng 

đƣợc các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 8 của Điều lệ này thì phòng giáo dục 

và đào tạo thông báo cho nhà trƣờng, nhà trẻ bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bƣu chính 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Bản sao chứng thực Quyết định cho phép thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ; 

- Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục; 

- Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tƣ thành lập nhà trƣờng, 

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 dƣỡng, 

chăm sóc, giáo dục trẻ em; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, tài chính; 

- Danh sách đội ngũ giáo viên trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn đƣợc đào 

tạo; hợp đồng làm việc đã đƣợc ký giữa nhà trƣờng, nhà trẻ với từng giáo viên; 

- Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm Hiệu trƣởng, các Phó 

Hiệu trƣởng, Trƣởng các phòng, ban, tổ chuyên môn trong đó ghi rõ  trình độ 

chuyên môn đƣợc đào tạo; hợp đồng làm việc đã đƣợc ký giữa nhà trƣờng, nhà trẻ 

với từng cán bộ quản lý; 

- Chƣơng trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện 

chƣơng trình giáo dục mầm non;  

- Danh mục số lƣợng 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 trƣờng mầm non; 

- Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở 

nhà trƣờng, nhà trẻ với thời hạn tối thiểu 5 (năm) năm;  

- Các văn bản pháp lý xác nhận về số tiền hiện có do nhà trƣờng, nhà trẻ 

đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tƣ xây dựng 

và chi phí cho các hoạt động thƣờng xuyên của nhà trƣờng, nhà trẻ sau khi đƣợc 

cho phép hoạt động giáo dục; phƣơng án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để 
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bảo đảm duy trì ổn định hoạt động của nhà trƣờng, nhà trẻ trong giai đoạn 5 năm, 

bắt đầu từ khi nhà trƣờng, nhà trẻ đƣợc tuyển sinh. 

- Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trƣờng, nhà trẻ. 

d) Số lƣợng bộ hồ sơ: 01 (một) bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết:  20 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch 

thẩm định thực tế, phòng giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các phòng có 

liên quan tổ chức thẩm định thực tế. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà trƣờng, nhà trẻ tƣ thục. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, ngƣời có thẩm quyền quyết định: Trƣởng phòng giáo dục và đào 

tạo cấp huyện; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo; 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng có liên quan. 

h)  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép hoạt động 

giáo dục nhà trƣờng, nhà trẻ tƣ thục của Trƣởng phòng giáo dục và đào tạo. 

i) Lệ phí: Không  

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

l1. Có Quyết định cho phép thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ; 

l2. Có đất đai, trƣờng sở, cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định, bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục, cụ thể: 

*  Nhà trƣờng, nhà trẻ 

- Nhà trƣờng, nhà trẻ đƣợc đặt tại khu dân cƣ phù hợp quy hoạch chung, 

thuận lợi cho trẻ em đến nhà trƣờng, nhà trẻ; đảm bảo các quy định về an toàn và 

vệ sinh môi trƣờng. 

- Độ dài đƣờng đi của trẻ em đến nhà trƣờng, nhà trẻ: đối với khu vực thành 

phố, thị xã, thị trấn, khu công nghiệp, khu tái định cƣ, khu vực ngoại thành, nông 

thôn không quá 1 km; đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

không quá 2km. 

- Diện tích khu đất xây dựng nhà trƣờng, nhà trẻ gồm: diện tích xây dựng; 

diện tích sân chơi; diện tích cây xanh, đƣờng đi. Diện tích sử dụng đất bình quân 

tối thiểu 12m
2
 cho một trẻ đối với khu vực đồng bằng, trung du; 8m

2
 cho một trẻ 

đối với khu vực thành phố, thị xã và núi cao. 

Đối với nơi khó khăn về đất đai, có thể thay thế diện tích sử dụng đất bằng 

diện tích sàn xây dựng và bảo đảm đủ diện tích theo quy định, Ủy ban nhân dân 

cấp huyện chịu trách nhiệm lập đề án báo cáo việc sử dụng diện tích thay thế và 

phải đƣợc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 
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-  Khuôn viên của nhà trƣờng, nhà trẻ có tƣờng bao ngăn cách với bên ngoài 

bằng gạch, gỗ, tre, kim loại hoặc cây xanh cắt tỉa làm hàng rào. Cổng chính của 

nhà trƣờng, nhà trẻ có biển tên nhà trƣờng, nhà trẻ theo quy định. 

-  Cơ cấu khối công trình: 

+  Yêu cầu chung:  Các công trình phải đảm bảo đúng quy cách về tiêu 

chuẩn thiết kế và các quy định về vệ sinh trƣờng học hiện hành;  Bố trí công trình 

cần đảm bảo độc lập giữa khối nhóm trẻ, lớp mẫu giáo với khối phục vụ; Đảm bảo 

an toàn và yêu cầu giáo dục với từng độ tuổi; Đảm bảo lối thoát hiểm khi có sự cố 

và hệ thống phòng cháy chữa cháy; Đảm bảo điều kiện cho trẻ em khuyết tật tiếp 

cận sử dụng. 

+  Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 

Số phòng của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo đƣợc xây dựng tƣơng ứng số 

nhóm, lớp theo các độ tuổi của nhà trƣờng, nhà trẻ, đảm bảo mỗi nhóm, lớp có 

phòng nuôi dƣỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em riêng. Phòng nuôi dƣỡng, chăm sóc, 

giáo dục trẻ em gồm:  Phòng sinh hoạt chung; Phòng ngủ; Phòng vệ sinh; Hiên 

chơi. 

+  Khối phòng phục vụ học tập: phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục 

nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng. 

+  Khối phòng tổ chức ăn: khu vực nhà bếp và kho. 

+  Khối phòng hành chính quản trị gồm: Văn phòng trƣờng; Phòng hiệu 

trƣởng; Phòng phó hiệu trƣởng; Phòng hành chính quản trị; Phòng Y tế;  Phòng 

bảo vệ;  Phòng dành cho nhân viên;  Khu vệ sinh cho giáo viên, cán bộ, nhân viên;  

Khu để xe cho giáo viên, cán bộ, nhân viên. 

-  Sân vƣờn gồm: sân chơi của nhóm, lớp; sân chơi chung; sân chơi- cây 

xanh. 

*  Phòng nuôi dƣỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em 

-  Phòng sinh hoạt chung: Đảm bảo 1,5 - 1,8m
2 

cho một trẻ; đủ ánh sáng tự 

nhiên và thoáng; nền nhà láng xi măng, lát gạch màu sáng hoặc gỗ. Đƣợc phép sử 

dụng phòng sinh hoạt chung làm nơi ăn, ngủ cho trẻ mẫu giáo. Phòng sinh hoạt 

chung có các thiết bị sau:  Bàn, ghế của trẻ đúng quy cách và đủ cho số trẻ trong 

lớp; Bàn, ghế, bảng cho giáo viên; Hệ thống tủ, kệ, giá đựng đồ chơi, đồ dùng, tài 

liệu; Hệ thống đèn, hệ thống quạt. 

-  Phòng ngủ: Đảm bảo 1,2 - 1,5m
2
 cho một trẻ; đảm bảo yên tĩnh, thoáng 

mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Phòng ngủ bao gồm các thiết bị sau:  Giƣờng, 

phản, chiếu, đệm, chăn, gối, màn, quạt tuỳ theo khí hậu từng miền;  Hệ thống tủ, 

kệ, giá đựng các đồ dùng phục vụ trẻ em ngủ. 

-  Phòng vệ sinh: Đảm bảo 0,4 - 0,6m
2
 cho một trẻ; đối với trẻ mẫu giáo có 

chỗ riêng cho trẻ em trai, trẻ em gái. Phòng vệ sinh đƣợc xây dựng liền kề với 

phòng sinh hoạt chung, thuận tiện cho sử dụng và dễ quan sát. Phòng vệ sinh có 

các thiết bị sau: 

+  Đối với trẻ nhà trẻ: vòi nƣớc rửa tay; ghế ngồi bô; có thể bố trí máng tiểu, 

bệ xí cho trẻ 24 - 36 tháng; vòi tắm; bể có nắp đậy hoặc bồn chứa nƣớc. 
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+  Đối với trẻ mẫu giáo: vòi nƣớc rửa tay; chỗ đi tiểu và bệ xí cho trẻ em trai 

và trẻ em gái; vòi tắm; bể có nắp đậy hoặc bồn chứa nƣớc. 

-  Hiên chơi: Đảm bảo 0,5 - 0,7m
2
 cho một trẻ, chiều rộng không dƣới 2,1m; 

có lan can bao quanh cao 0,8-1m, sử dụng các thanh đứng với khoảng cách giữa 

hai thanh không lớn hơn 0,1m”. 

*  Nhà bếp  

-  Đảm bảo 0,3- 0,35m
2
 cho một trẻ. Gồm có khu sơ chế, khu chế biến, khu 

nấu ăn, khu chia thức ăn; đƣợc thiết kế và tổ chức theo dây chuyền hoạt động một 

chiều. 

-  Nhà bếp có các thiết bị sau đây: 

+  Có đầy đủ đồ dùng phục vụ trẻ em ăn bán trú tại trƣờng; Có dụng cụ chế 

biến thực phẩm đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm; 

+  Có tủ lạnh để lƣu mẫu thực phẩm của trẻ em ăn bán trú; Có đủ nƣớc sử 

dụng, chất lƣợng nƣớc phải đƣợc cơ quan Y tế kiểm định;  

+  Đảm bảo việc xử lí các chất thải đúng quy định; Đảm bảo yêu cầu phòng 

chống cháy nổ. 

*   Yêu cầu về thiết bị, đồ dùng đồ chơi, tài liệu  

-  Nhà trƣờng, nhà trẻ phải có đủ thiết bị, đồ chơi, đồ dùng cá nhân, tài liệu 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; sử dụng có hiệu quả trong nuôi dƣỡng, 

chăm sóc, giáo dục trẻ. 

-  Nhà trƣờng, nhà trẻ sử dụng các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu ngoài 

danh mục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành phải đảm bảo tính giáo dục, an 

toàn, phù hợp với trẻ em mầm non. 

-  Nhà trƣờng, nhà trẻ phải có kế hoạch bảo quản, sửa chữa, thay thế, bổ 

sung, nâng cấp thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu. 

l3.  Địa điểm xây dựng nhà trƣờng, nhà trẻ bảo đảm môi trƣờng giáo dục, an 

toàn cho ngƣời học, ngƣời dạy và ngƣời lao động; 

l4. Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lƣợng ít nhất 50 trẻ em và 

không quá 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;  

l5. Có Chƣơng trình giáo dục mầm non và tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

l6. Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn, đủ về số lƣợng, hợp 

lý về cơ cấu, bảo đảm thực hiện Chƣơng trình giáo dục mầm non và tổ chức các 

hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều 22, Điều 24 của Điều lệ trƣờng mầm 

non;    

l7. Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển 

hoạt động giáo dục; 

l8. Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trƣờng, nhà trẻ. 
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m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Thông tƣ số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trƣờng 

mầm non tƣ thục; 

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trƣờng mầm non; 

- Thông tƣ số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trƣờng mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

- Thông tƣ số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trƣởng 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 Trƣờng mầm non ban 

hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trƣởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã đƣợc sửa đổi, bổ sung tại Thông tƣ số 44/2010/TT-

BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, 

bổ sung Điều lệ trƣờng mầm non; 

- Thông tƣ số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trƣờng mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đã dƣợc sửa đổi, bổ sung tại Thông tƣ số 44/2010/TT-

BGDĐT ngày 30/12/2010 và Thông tƣ số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 

của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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21. Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhà trƣờng, nhà trẻ tƣ thục  

a) Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định Ủy ban nhân dân cấp huyện;    

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo và các 

phòng chuyên môn liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các 

điều kiện sáp nhập, chia, tách nhà trƣờng, nhà trẻ theo những nội dung và điều kiện 

quy định;  

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc ý kiến thẩm định 

bằng văn bản của phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn có liên 

quan, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Điều 

lệ trƣờng mầm non thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định sáp 

nhập, chia, tách đối với nhà trƣờng, nhà trẻ tƣ thục. Nếu không đáp ứng đủ điều 

kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Đề án sáp nhập, chia, tách nhà trƣờng, nhà trẻ;  

- Tờ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị sáp nhập, chia, tách nhà 

trƣờng, nhà trẻ. 

d) Số lƣợng bộ hồ sơ: 01 (một) bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết:  35 ngày làm việc. Trong đó: 

- 20 (hai mƣơi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn 

liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện sáp nhập, 

chia, tách nhà trƣờng, nhà trẻ; 

- 15 (mƣời lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc ý kiến thẩm định bằng văn 

bản của phòng giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra Quyết định 

sáp nhập, chia, tách đối với nhà trƣờng, nhà trẻ tƣ thục hoặc thông báo rõ lý do và 

hƣớng giải quyết (nếu không đáp ứng đủ điều kiện thành lập). 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan, ngƣời có thẩm quyền Quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo; các phòng chuyên môn có 

liên quan. 

h)  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định sáp nhập, chia, tách nhà trƣờng, nhà trẻ tƣ thục của Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân cấp huyện. 
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i) Lệ phí: Không  

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Phù hợp với quy hoạch mạng lƣới 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 lƣợng và hiệu quả hoạt động nuôi dƣỡng, chăm 

sóc, giáo dục trẻ. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Thông tƣ số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trƣờng 

mầm non tƣ thục; 

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trƣờng mầm non; 

- Thông tƣ số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trƣờng mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

- Thông tƣ số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trƣởng 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 Trƣờng mầm non ban 

hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trƣởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã đƣợc sửa đổi, bổ sung tại Thông tƣ số 44/2010/TT-

BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, 

bổ sung Điều lệ trƣờng mầm non; 

- Thông tƣ số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trƣờng mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đã đƣợc sửa đổi, bổ sung tại Thông tƣ số 44/2010/TT-

BGDĐT ngày 30/12/2010 và Thông tƣ số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 

của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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22. Thủ tục giải thể nhà trƣờng, nhà trẻ tƣ thục  

a) Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ nộp hồ sơ đề nghị giải thể 

tới Ủy ban nhân dân cấp huyện.  

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đề nghị giải 

thể nhà trƣờng, nhà trẻ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét quyết định 

giải thể hay không giải thể nhà trƣờng, nhà trẻ. 

Quyết định giải thể nhà trƣờng, 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 

trƣờng; phƣơng án giải quyết các tài sản của trƣờng, bảo đảm tính công khai, minh 

bạch. Quyết định giải thể nhà trƣờng, nhà trẻ phải đƣợc công bố công khai trên các 

phƣơng tiện thông tin đại chúng. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc quan dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị giải thể nhà trƣờng, nhà trẻ của tổ chức, cá nhân thành lập 

nhà trƣờng, 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 trƣờng, nhà trẻ; 

phƣơng án giải quyết các tài sản của trƣờng. 

d) Số lƣợng bộ hồ sơ: 01 (một) bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đề 

nghị giải thể nhà trƣờng, nhà trẻ hợp lệ.  

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, ngƣời có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

h)  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải thể nhà trƣờng, 

nhà trẻ tƣ thục của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 

i) Lệ phí: Không  

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ tƣ thục. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Thông tƣ số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trƣờng 

mầm non tƣ thục; 

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trƣờng mầm non; 
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- Thông tƣ số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trƣờng mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

- Thông tƣ số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trƣởng 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 Trƣờng mầm non ban 

hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trƣởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã đƣợc sửa đổi, bổ sung tại Thông tƣ số 44/2010/TT-

BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, 

bổ sung Điều lệ trƣờng mầm non; 

- Thông tƣ số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trƣờng mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đã đƣợc sửa đổi, bổ sung tại Thông tƣ số 44/2010/TT-

BGDĐT ngày 30/12/2010 và Thông tƣ số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 

của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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23. Thủ tục tiếp nhận đối tƣợng học bổ túc trung học cơ sở   

a) Trình tự thực hiện: 

- Đối tƣợng học bổ túc THCS cần ghi tên và nộp hồ sơ, học bạ (nếu có) tại 

các trung tâm giáo dục thƣờng xuyên, các trƣờng, lớp bổ túc văn hoá. 

- Trƣờng hợp không có hồ sơ, học bạ thì sở giáo dục và đào tạo tổ chức kiểm tra 

trình độ hai môn ngữ văn và toán. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, Giám đốc Sở giáo dục 

và đào tạo cấp giấy phép vào học tại lớp tƣơng ứng với trình độ. Giấy cho phép vào học 

này là căn cứ đẻ thay học bạ các lớp dƣới trong hồ sơ dự thi tốt nghiệp bổ túc THCS. 

b) Cách thức thực hiện:  Trụ sở cơ quan hành chính 

c) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Do sở giáo dục và đào tạo quy định 

d) Số lƣợng hồ sơ: Do sở giáo dục và đào tạo quy định 

đ) Thời hạn giải quyết 

- Do sở giáo dục và đào tạo quy định 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên. 

g) Đối tƣợng thực hiện TTHC:  Cá nhân                                                                

h) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không   

i) Phí, lệ phí: Không   

k) Kết quả của TTHC:  Quyết định hành chính                                          

l) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:  Không   

m) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 quy định chi tiết và hƣớng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục. 

- Thông tƣ số 17/2003/TT-BGD&ĐT ngày 28/4/2003 hƣớng dẫn Điều 3, 

Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001 của Chính 

phủ về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 
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24. Thủ tục thuyên chuyển đối tƣợng học bổ túc THCS  

a) Trình tự thực hiện 

- Đối tƣợng học bổ túc THCS muốn chuyển trƣờng cần có đơn xin 

chuyển trƣờng. 

- Đƣợc phép chuyển trƣờng khi nơi xin chuyển đến đồng ý tiếp nhận. 

b) Cách thức thực hiện 

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn xin chuyển trƣờng. 

- Văn bản đồng ý của trƣờng nơi xin chuyển đến. 

d) Số lƣợng hồ sơ: Không quy định. 

đ) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên. 

g) Đối tƣợng thực hiện TTHC:  Cá nhân                                                               

h) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không   

i) Phí, lệ phí: Không   

k) Kết quả của TTHC:  Quyết định hành chính                 

l) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không   

m) Căn cứ pháp lý của TTHC 

Thông tƣ số 17/2003/TT-BGDĐT ngày 28/4/2003 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Hƣớng dẫn Điều 3, Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 

88/2001/NĐ-CP ngày 21/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục 

Trung học cơ sở. 
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25. Thủ tục cho phép thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập  

a) Trình tự thực hiện: 

- Ngƣời đại diện cộng đồng dân cƣ đứng tên xin phép thành lập nhà trƣờng, nhà 

trẻ dân lập có đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ cho  Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Phòng giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn có 

liên quan thẩm định hồ sơ và các điều kiện thực tế để thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ 

dân lập; 

- Phòng giáo dục và đào tạo trình Ủy ban nhân dân huyện ý kiến thẩm định 

bằng văn bản;  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho phép thành lập nhà 

trƣờng, nhà trẻ dân lập.  Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho Phòng giáo dục và đào tạo và cộng đồng 

dân cƣ xin thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập. Thông báo cần nêu rõ lý do và hƣớng 

giải quyết (nếu có). 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bƣu chính  

c) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị cho phép thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập của ngƣời 

đại diện cộng đồng dân cƣ đứng tên xin phép thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập. 

Tờ trình cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên nhà trƣờng, nhà trẻ; địa điểm dự kiến 

làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dƣỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà 

trƣờng, nhà trẻ dân lập; 

- Đề án thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập. Đề án gồm các nội dung: xác 

định sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lƣới 

cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ, chƣơng trình và nội dung giáo dục; xác định 

nguồn gốc sử dụng hợp pháp đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị; cơ cấu 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 trƣờng, 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 dƣỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong 03 (ba)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 tƣ xây dựng và phát triển nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập 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 trƣờng, nhà trẻ. Văn bản phù hợp với 

pháp luật hiện hành xác định nguồn gốc đất hoặc chủ trƣơng giao đất, mƣợn đất 

hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà làm trụ sở xây dựng nhà trƣờng, 

nhà trẻ dân lập với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu 5 (năm) năm; 

- Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và sơ đồ thiết kế sơ bộ các công 

trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập hoặc 

thiết kế các công trình kiến trúc (nếu đã có trƣờng sở), bảo đảm phù hợp với quy 

mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dƣỡng, chăm sóc, 

giáo dục trẻ; 
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d) Số lƣợng bộ hồ sơ:   01 (một) bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc. Trong đó: 

- Trong thời hạn 20 (hai mƣơi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ, Phòng giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn có liên 

quan thẩm định hồ sơ và các điều kiện thực tế để thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ dân 

lập; 

- Trong thời hạn 15 (mƣời lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc ý kiến 

thẩm định bằng văn bản của Phòng giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện ra quyết định cho phép thành lập hay không cho phép thành lập nhà trƣờng, nhà 

trẻ dân lập. Nếu không đáp ứng đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

có văn bản thông báo cho Phòng giáo dục và đào tạo và cộng đồng dân cƣ xin thành lập 

nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập. Thông báo cần nêu rõ lý do và hƣớng giải quyết (nếu có). 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

Ngƣời đại diện cộng đồng dân cƣ đứng tên xin phép thành lập nhà trƣờng, 

nhà trẻ dân lập.  

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng chuyên môn có liên quan 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định cho phép thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập của Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân cấp huyện 

i) Lệ phí: Không  

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Có Đề án thành lập trƣờng phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

quy hoạch mạng lƣới cơ sở giáo dục của địa phƣơng, đã đƣợc cơ quan nhà nƣớc có 

thẩm quyền phê duyệt; 

- Đề án thành lập trƣờng xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chƣơng trình và 

nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây trƣờng, tổ 

chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phƣơng hƣớng chiến lƣợc xây dựng và phát 

triển nhà trƣờng; 

- Có khả năng tài chính, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát 

triển của nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

Thông tƣ số 21/2012/TT-BGDĐT ngày 15/6/2012 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trƣờng mầm non dân lập. 
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26. Thủ tục cho phép nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục  

a) Trình tự thực hiện: 

- Ngƣời đại diện cộng đồng dân cƣ đứng tên xin phép thành lập nhà trƣờng, 

nhà trẻ dân lập nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Phòng giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ; 

- Phòng giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn có 

liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục cảu cộng 

đồng dân cƣ. Nếu hồ sơ chƣa đầy đủ theo quy định thì Phòng giáo dục và đào tạo 

thông báo để nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện, nếu hồ 

sơ đáp ứng đầy đủ các quy định thì thông báo kế hoạch thẩm định thực tế cho nhà 

trƣờng, nhà trẻ dân lập;   

 - Trƣởng phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét hồ sơ, kết quả thẩm định và 

ra quyết định cho phép hay không cho phép nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập hoạt động 

giáo dục. Nếu nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập chƣa đáp ứng đƣợc các điều kiện quy 

định thì Phòng giáo dục và đào tạo thông báo cho nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập bằng 

văn bản, trong đó nêu rõ lý do và hƣớng giải quyết (nếu có). 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bƣu chính  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

- Bản sao Quyết định cho phép thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ; 

- Tờ trình đề nghị cho phép nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục; 

trong đó có cam kết bảo đảm an toàn và thực hiện nuôi dƣỡng, chăm sóc, giáo dục 

trẻ em theo theo chƣơng trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tƣ thành lập nhà trƣờng, 

nhà trẻ dân lập. Báo cáo cần làm rõ những công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc 

đang thực hiện: tài chính, các điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt 

động nuôi dƣỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; 

- Danh sách, kèm theo lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của chủ 

đầu tƣ và ngƣời dự kiến làm Hiệu trƣởng, phó Hiệu trƣởng, giáo viên, nhân viên;  

- Quy chế tổ chức, hoạt động và chi tiêu nội bộ của nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập; 

-  Tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chƣơng trình Giáo dục mầm non;  

- Danh mục số lƣợng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp 

ứng các điều kiện quy định tại Điều 29 của Quy chế tổ chức và hoạt động trƣờng 

mầm non dân lập; 

- Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng giao, cho 

mƣợn, cho thuê đất hoặc giao, cho mƣợn trụ sở nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập với thời 

hạn tối thiểu 05 (năm) năm; 

- Phƣơng án huy động, quản lý, sử dụng kinh phí vốn để bảo đảm duy trì ổn 

định hoạt động của nhà trƣờng, nhà trẻ trong giai đoạn 05 (năm) năm, bắt đầu từ 

khi nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập đƣợc tuyển sinh.  

d) Số lƣợng bộ hồ sơ:   01 (một) bộ 
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đ) Thời hạn giải quyết: 25 ngày trong đó: 

- Trong thời hạn 5 ngày (năm ngày) làm việc, nếu hồ sơ chƣa đầy đủ thì 

Phòng giáo dục và đào tạo thông báo để nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập chỉnh sửa, bổ 

sung và hoàn thiện, nếu hồ sơ đầy đủ thì thông báo cho nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập 

kế hoạch thẩm định thực tế;  

-  Trong thời hạn 20 (hai mƣơi) ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế 

hoạch thẩm định thực tế, Phòng giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các phòng 

chuyên môn có liên quan tổ chức thẩm định thực tế tại nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập 

và trả quyết định của Trƣởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

Ngƣời đại diện cộng đồng dân cƣ đứng tên xin phép nhà trƣờng, nhà trẻ dân 

lập hoạt động giáo dục  

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Phòng giáo dục và đào tạo 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng chuyên môn có liên quan 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định cho phép nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục của 

Trƣởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện 

i) Lệ phí: Không  

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn đủ về số lƣợng, hợp lý về 

cơ cấu, bảo đảm thực hiện chƣơng trình giáo dục mầm non theo quy định, cụ thể:  

+ Giáo viên, nhân viên của nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập phải có đủ các tiêu 

chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và sức khỏe quy định tại Luật 

Giáo dục và Điều lệ trƣờng mầm non. 

+ Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo hợp đồng lao động đã ký với nhà trƣờng; 

có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Giáo dục và Điều lệ trƣờng 

mầm non; 

+ Giáo viên, nhân viên đƣợc hƣởng chế độ tiền lƣơng, tiền công, đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, quy 

chế tổ chức và hoạt động của nhà trƣờng và hợp đồng lao động; 

- Có đất đai, trƣờng sở, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi  đầy đủ theo 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chủng loại, số lƣợng, đáp ứng yêu cầu 

duy trì và phát triển hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều 29 của Quy chế tổ 

chức và hoạt động trƣờng mầm non dân lập; 

- Địa điểm xây dựng nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập đảm bảo môi trƣờng giáo 

dục, an  toàn cho trẻ em, giáo viên và ngƣời lao động; 
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- Có tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ đủ, đạt theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; 

- Có Quyết định cho phép thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập; 

- Có Quy chế tổ chức, hoạt động và chi tiêu nội bộ của nhà trƣờng, nhà trẻ 

dân lập. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tƣ số 21/2012/TT-BGDĐT ngày 15/6/2012 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trƣờng mầm non dân lập. 



 

603 

 

27. Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập  

a) Trình tự thực hiện: 

- Ngƣời đại diện cộng đồng dân cƣ đứng tên xin phép sáp nhập, chia tách 

nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Phòng giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn có 

liên quan thẩm định hồ sơ và các điều kiện thực tế để sáp nhập, chia tách nhà 

trƣờng, nhà trẻ dân lập; 

- Phòng giáo dục và đào tạo trình Ủy ban nhân dân huyện bằng văn bản;  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho phép sáp nhập, chia 

tách nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập. Nếu không đáp ứng đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho Phòng giáo dục và đào tạo và cộng đồng 

dân cƣ xin thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập. Thông báo cần nêu rõ lý do và hƣớng 

giải quyết (nếu có). 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bƣu chính  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị cho phép sáp nhập, chia tách nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập. 

Tờ trình cần nêu rõ sự cần thiết sáp nhập, chia tách của nhà trƣờng; tên nhà trƣờng, 

nhà trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dƣỡng, chăm sóc, 

giáo dục trẻ của nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập sau khi sáp nhập, chia tách; 

- Đề án sáp nhập, chia tách nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập. Đề án gồm các nội 

dung: xác định sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch 

mạng lƣới cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ, chƣơng trình và nội dung giáo dục; 

xác định nguồn gốc sử dụng hợp pháp đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị; cơ cấu 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 trƣờng, 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 dƣỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong 03 (ba) năm 

đầu sáp nhập, chia tách nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập và các năm tiếp theo, có thuyết 

minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tƣ xây dựng và phát 

triển nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập 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 trƣờng, nhà trẻ. Văn bản phù hợp với 

pháp luật hiện hành xác định nguồn gốc đất hoặc chủ trƣơng giao đất, mƣợn đất 

hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà làm trụ sở xây dựng nhà trƣờng, 

nhà trẻ dân lập với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu 05 (năm) năm; 

- Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và sơ đồ thiết kế sơ bộ các công 

trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập hoặc 

thiết kế các công trình kiến trúc (nếu đã có trƣờng sở) bảo đảm phù hợp với quy 

mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dƣỡng, chăm sóc, 

giáo dục trẻ. 

d) Số lƣợng bộ hồ sơ:   01 (một) bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc. Trong đó: 
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- Trong thời hạn 20 (hai mƣơi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ, Phòng giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn có liên 

quan thẩm định hồ sơ và các điều kiện thực tế để sáp nhập, chia tách nhà trƣờng, 

nhà trẻ dân lập theo quy định, trình Ủy ban nhân dân huyện;  

- Trong thời hạn 15 (mƣời lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc ý kiến 

thẩm định bằng văn bản của Phòng giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện ra quyết định cho phép sáp nhập, chia tách hay không cho phép sáp 

nhập, chia tách. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

Ngƣời đại diện cộng đồng dân cƣ đứng tên xin phép sáp nhập, chia tách nhà 

trƣờng, nhà trẻ dân lập  

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng chuyên môn có liên quan. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định cho phép sáp nhập, chia tách nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập của Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện  

i) Lệ phí : Không  

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Phù hợp với quy hoạch mạng lƣới cơ sở giáo dục mầm non; 

- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng; 

- Bảo đảm quyền lợi của trẻ em, của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; 

- Góp phần nâng cao chất lƣợng, hiệu quả hoạt động nuôi dƣỡng, chăm sóc, 

giáo dục trẻ. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tƣ số 21/2012/TT-BGDĐT ngày 15/6/2012 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trƣờng mầm non dân lập. 
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28. Giải thể nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập  

a) Trình tự thực hiện: 

- Đại diện cộng đồng dân cƣ thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ có nhu cầu giải 

thể làm tờ trình nộp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét  và ra quyết định giải thể 

hoặc không giải thể nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bƣu chính  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

 Tờ trình đề nghị giải thể của cộng đồng dân cƣ thành lập nhà trƣờng, nhà 

trẻ. 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 trƣờng, nhà trẻ dân lập bị 

giải thể; phƣơng án giải quyết tài chính, tài sản của nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập. 

đ) Thời hạn giải quyết: 10 ngày. Trong đó:  

- Trong thời hạn 10 (mƣời) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đề 

nghị giải thể nhà trƣờng, nhà trẻ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét 

quyết định giải thể hoặc không giải thể nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

Đại diện cộng đồng dân cƣ thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập có nhu cầu 

giải thể  

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc giải thể nhà 

trƣờng, nhà trẻ dân lập; 

- Quyết định giải thể nhà trƣờng, nhà trẻ cần nêu rõ lý do giải thể, các biện 

pháp bảo đảm quyền lợi của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên trong trƣờng; 

phƣơng án giải quyết các tài sản, tài chính của trƣờng của trƣờng, bảo đảm tính 

công khai, minh bạch. Quyết định giải thể nhà trƣờng, nhà trẻ phải đƣợc công bố 

công khai trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng. 

i) Lệ phí : Không  

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Theo đề nghị của đại diện cộng đồng dân cƣ cơ sở đứng tên xin thành lập 

nhà trƣờng, nhà trẻ dân lập. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tƣ số 21/2012/TT-BGDĐT ngày 15/6/2012 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trƣờng mầm non dân lập. 
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29. Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ  

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Đơn vị cấp xã lập hồ sơ đề nghị UBND cấp huyện kiểm tra công 
nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ. 

- Bƣớc 2: UBND cấp huyện xem xét hồ sơ và kiểm tra đơn vị cấp xã. 

- Bƣớc 3: UBND cấp huyện ra quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo 
dục, xoá mù chữ đối với xã nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định số 
20/2014/NĐ-CP. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nƣớc 
hoặc thông qua hệ thống bƣu điện. 

c) Thành phần hồ sơ: 

+ Phiếu điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; 

+ Sổ theo dõi phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; 

+ Danh sách trẻ em hoàn thành chƣơng trình giáo dục mầm non (đối với phổ 
cập giáo dục mầm non); danh sách học sinh hoàn thành chƣơng trình giáo dục tiểu 
học (đối với phổ cập giáo dục tiểu học; dah sách học sinh tốt nghiệp THCS, danh 
sách học sinh có chứng chỉ nghề (đối với phổ cập giáo dục trung học cơ sở); danh 
sách học viên đƣợc công nhận biết chữ theo các mức độ (đối với xóa mù chữ) theo 
đúng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 26 Nghị định số 20/2014/NĐ-CP. 

Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn bao gồm: 

+ Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ 
kèm theo các biểu thống kê; 

+ Biên bản tự kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận đạt chuẩn 
phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đối với xã.  

i) Lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Hoàn thành chƣơng trình giáo dục mầm non. 

- Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đến lớp đạt ít nhất 95%; đối với xã có điều kiện kinh tế 
- xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 90%; 

- Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi hoàn thành chƣơng trình giáo dục mầm non đạt ít nhất 
85%; đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%. 

- Đối với cá nhân: Hoàn thành chƣơng trình giáo dục tiểu học. 

- Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 90%; 

- Tỷ lệ trẻ em đến 14 tuổi hoàn thành chƣơng trình tiểu học đạt ít nhất 80%, 
đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%. 
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- Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1; 

- Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 95%; 

- Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chƣơng trình tiểu học đạt ít nhất 80%, đối 
với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%; các trẻ em 
11 tuổi còn lại đều đang học các lớp tiểu học. 

- Đối với cá nhân: Đƣợc cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. 

- Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 
1 và tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1; 

- Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học 
cơ sở đạt ít nhất 80%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt 
ít nhất 70%. 

- Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở 
mức độ 1; 

- Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học 
cơ sở đạt ít nhất 90%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt 
ít nhất 80%. 

- Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở 
mức độ 2; 

- Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học 
cơ sở đạt ít nhất 95%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt 
ít nhất 90%; 

- Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 đang học chƣơng 
trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thƣờng xuyên cấp trung học phổ thông 
hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt ít nhất 80%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội 
đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%. 

-  Ngƣời đạt chuẩn biết chữ mức độ 1: Hoàn thành giai đoạn 1 chƣơng trình 
xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ hoặc hoàn thành lớp 3 chƣơng 
trình giáo dục tiểu học. 

- Ngƣời đạt chuẩn biết chữ mức độ 2: Hoàn thành giai đoạn 2 chƣơng trình 
xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ hoặc hoàn thành chƣơng trình 
giáo dục tiểu học. 

- Có ít nhất 90% số ngƣời trong độ tuổi từ 15 đến 35 đƣợc công nhận đạt 
chuẩn biết chữ mức độ 1; đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
có ít nhất 90% số ngƣời trong độ tuổi từ 15 đến 25 đƣợc công nhận đạt chuẩn biết 
chữ mức độ 1. 

-  Có ít nhất 90% số ngƣời trong độ tuổi từ 15 đến 60 đƣợc công nhận đạt 
chuẩn biết chữ mức độ 2; đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
có ít nhất 90% số ngƣời trong độ tuổi từ 15 đến 35 đƣợc công nhận đạt chuẩn biết 
chữ mức độ 2. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo 
dục, xóa mù chữ. 
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30. Công nhận trƣờng tiểu học đạt mức chất lƣợng tối thiểu  

a) Trình tự thực hiện: 

Đối với trƣờng đạt mức chất lƣợng tối thiểu: 

- Căn cứ các tiêu chuẩn quy định về mức chất lƣợng tối thiểu, trƣờng tiểu 

học và Uỷ ban nhân dân cấp xã tự kiểm tra, đánh giá. Xét thấy đạt yêu cầu, Uỷ ban 

nhân dân cấp xã làm văn bản kèm theo biên bản kiểm tra đề nghị phòng giáo dục 

và đào tạo thẩm định, đánh giá; 

- Trong thời gian 20 (hai mƣơi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ 

hợp lệ, phòng giáo dục và đào tạo quyết định thành lập đoàn kiểm tra và hoàn 

thành việc thẩm định kết quả kiểm tra của trƣờng tiểu học và Uỷ ban nhân dân cấp 

xã. Trƣờng hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đúng theo quy định, phòng giáo 

dục và đào tạo trả lại hồ sơ hoặc gửi văn bản yêu cầu nhà trƣờng và Uỷ ban nhân 

dân cấp xã bổ sung hồ sơ cho hợp lệ;   

- Căn cứ kết quả kiểm tra, phòng giáo dục và đào tạo làm văn bản kèm theo 

biên bản kiểm tra đề nghị chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định công 

nhận đối với những trƣờng tiểu học đạt mức chất lƣợng tối thiểu; 

- Trong thời gian 20 (hai mƣơi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc văn bản 

đề nghị của phòng giáo dục và đào tạo, chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem 

xét, quyết định công nhận đối với trƣờng tiểu học đạt mức chất lƣợng tối thiểu. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nƣớc 

hoặc thông qua hệ thống bƣu điện. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Báo cáo tự kiểm tra của nhà trƣờng theo từng nội dung đã đƣợc quy định, 

có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã; 

- Văn bản của nhà trƣờng đề nghị phòng giáo dục và đào tạo kiểm tra, 

công nhận. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc. Trong đó: 

- 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ, phòng giáo dục và 

đào tạo quyết định thành lập đoàn kiểm tra và hoàn thành việc thẩm định kết quả 

kiểm tra của trƣờng tiểu học và Uỷ ban nhân dân cấp xã; 

- 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc văn bản đề nghị của phòng giáo 

dục và đào tạo, chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, ra quyết định 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Trƣờng tiểu học và Uỷ ban 

nhân dân cấp xã 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, ngƣời có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo. 
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h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận đối với 

trƣờng tiểu học đạt mức chất lƣợng tối thiểu.  

i) Lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

*Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trƣờng 

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà trƣờng  

a) Hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng và các hội đồng (hội đồng trƣờng đối với 
trƣờng công lập, hội đồng quản trị đối với trƣờng tƣ thục, hội đồng thi đua khen 
thƣởng và các hội đồng tƣ vấn khác) thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều lệ 
trƣờng tiểu học; 

b) Nhà trƣờng có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Sao Nhi 
đồng Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác theo quy định hiện hành tại Điều lệ 
trƣờng tiểu học; 

c) Nhà trƣờng có các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và hoạt động theo quy 
định hiện hành tại Điều lệ trƣờng tiểu học. 

2. Lớp học, số học sinh, trƣờng, điểm trƣờng 

a) Lớp học, số học sinh trong một lớp thực hiện theo quy định hiện hành tại 
Điều lệ trƣờng tiểu học; 

b) Địa điểm đặt trƣờng, điểm trƣờng thực hiện theo quy định hiện hành tại 
Điều lệ trƣờng tiểu học. 

3. Chấp hành chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc, sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phƣơng và cơ quan quản lý 
giáo dục các cấp; đảm bảo Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà  trƣờng  

a) Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng, chấp hành sự quản lý 
hành chính của chính quyền địa phƣơng, sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của 
cơ quan quản lý giáo dục;  

b) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo quy định; 

c) Đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trƣờng. 

4. Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua 

a) Hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục của nhà trƣờng thực hiện theo quy định 
hiện hành tại Điều lệ trƣờng tiểu học; 

b) Lƣu trữ đầy đủ, khoa học hồ sơ, văn bản theo quy định của Luật Lƣu trữ; 

c) Thực hiện các cuộc vận động, tổ chức và duy trì phong trào thi đua theo 
hƣớng dẫn của ngành và quy định của Nhà nƣớc. 

5. Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học 
sinh và quản lý tài chính, đất đai, cơ sở vật chất 

a) Thực hiện nhiệm vụ quản lý các hoạt động giáo dục và quản lý học sinh: 
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- Thực hiện chƣơng trình giáo dục, kế hoạch dạy học do Bộ trƣởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành; 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể hàng năm cho từng giáo viên, cán bộ, nhân 
viên nhà trƣờng bao gồm nhiệm vụ giáo dục, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 
và trẻ em gái; 

- Có số liệu theo dõi đánh giá theo quy định về số lƣợng và chất lƣợng giáo 
dục học sinh trong từng năm học và trong 5 năm học liên tiếp; 

- Có kế hoạch và biện pháp chỉ đạo về quản lý các lớp học ở điểm trƣờng 
đảm bảo chất lƣợng giảng dạy;  

- Có kế hoạch, thực hiện và phối hợp với cơ sở giáo dục mầm non để chuẩn 
bị các điều kiện thuận lợi cho học sinh trƣớc khi vào học lớp 1; 

- Thống kê và theo dõi học sinh đang học tại trƣờng và số trẻ trong độ tuổi 
từ 6 đến 14 tuổi ngoài nhà trƣờng, trong địa bàn xã, phƣờng mà trƣờng theo dõi 
phổ cập (chia theo độ tuổi, giới tính, thành phần dân tộc, khuyết tật, hoàn cảnh khó 
khăn); 

- Thực hiện đúng các quy định pháp luật về quản lý tài sản, tài chính hiện 
hành; công khai các nguồn thu, chi hằng năm do hiệu trƣởng quản lý; 

- Có sổ liên lạc với cha mẹ hoặc ngƣời giám hộ học sinh.   

b) Thực hiện tuyển dụng, quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên theo quy 
định hiện hành của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Điều lệ trƣờng tiểu 
học và các quy định khác của pháp luật; 

c) Quản lý, sử dụng đúng quy định và hiệu quả tài chính, đất đai, cơ sở vật 
chất để phục vụ các hoạt động giáo dục. 

6. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, 
nhân viên 

a) Thực hiện các quy định và xây dựng phƣơng án đảm bảo an ninh trật tự, 
phòng chống tai nạn thƣơng tích, cháy nổ, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, 
phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội trong  
trƣờng học; 

b) Bảo đảm an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong 
nhà trƣờng theo quy định hiện hành tại Điều lệ trƣờng tiểu học; 

c) Không có hiện tƣợng kỳ thị, vi phạm về giới, bạo lực trong nhà trƣờng. 

*Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 

a) Năng lực của cán bộ quản lý  

- Trình độ đào tạo của hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng từ trung cấp sƣ phạm trở 
lên. Hiệu trƣởng có ít nhất 4 năm dạy học, phó hiệu trƣởng có ít nhất 2 năm dạy 
học (không kể thời gian tập sự);  

- Đánh giá hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng hàng năm theo Quy định Chuẩn 
hiệu trƣởng trƣờng tiểu học đạt từ mức trung bình trở lên; 

- Hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng đƣợc bồi dƣỡng, tập huấn về chính trị và 
quản lý giáo dục theo quy định. 
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b) Số lƣợng, trình độ đào tạo của giáo viên 

- Bảo đảm đủ số lƣợng giáo viên để dạy các môn học bắt buộc theo quy định 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với trƣờng tiểu học dạy một buổi trong ngày có ít 
nhất bình quân 1,2 giáo viên/lớp; đối với trƣờng tiểu học dạy hai buổi trong ngày 
có ít nhất bình quân 1,5 giáo viên/lớp; 

- Có giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; 

- Có ít nhất 90% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên;  

- Thực hiện chƣơng trình bồi dƣỡng thƣờng xuyên theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 

c) Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc đảm bảo các quyền của giáo 
viên 

- Những giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo đƣợc đánh giá theo Quy định 
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học phải đạt từ trung bình trở lên; 

- Có ít nhất  40% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trƣờng; 

- Công tác đào tạo, bồi dƣỡng: nhà trƣờng có kế hoạch bồi dƣỡng để tất cả 
giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo; thực hiện nghiêm túc 
chƣơng trình bồi dƣỡng thƣờng xuyên theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo; 
có ít nhất 50% giáo viên đƣợc xếp loại khá, giỏi về bồi dƣỡng thƣờng xuyên; 

- Bảo đảm các quyền của giáo viên theo quy định của Điều lệ trƣờng tiểu 
học và của pháp luật. 

d) Nhà trƣờng có nhân viên phụ trách và hoàn thành các nhiệm vụ; đƣợc bảo 
đảm các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nƣớc về kế toán, thủ quỹ, văn 
thƣ, y tế trƣờng học, viên chức làm công tác thiết bị dạy học. 

đ) Học sinh  

- Bảo đảm quy định về tuổi học sinh theo quy định hiện hành tại Điều lệ 
trƣờng tiểu học; 

- Học sinh thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và không bị kỉ luật do vi phạm các 
hành vi học sinh không đƣợc làm theo quy định hiện hành tại Điều lệ trƣờng tiểu 
học; 

- Học sinh đƣợc đảm bảo các quyền theo quy định hiện hành tại Điều lệ 
trƣờng tiểu học. 

*Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học 

a) Khuôn viên, cổng trƣờng, hàng rào bảo vệ, sân chơi, sân tập 

- Diện tích khuôn viên và các yêu cầu về xanh, sạch, đẹp, thoáng mát đảm 
bảo tổ chức hoạt động giáo dục;  

- Có cổng, biển tên trƣờng, tƣờng rào bao quanh; 

- Có sân chơi, sân tập thể dục thể thao. 

b) Phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh 

- Số lƣợng phòng học đủ cho các lớp học để không học ba ca. Phòng học 
đƣợc xây dựng đúng quy cách, đủ ánh sáng; 
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- Bàn ghế học sinh đảm bảo yêu cầu về vệ sinh trƣờng học; có bàn ghế phù 
hợp cho học sinh khuyết tật học hòa nhập; 

- Kích thƣớc, màu sắc, cách treo của bảng trong lớp học đảm bảo quy định 
về vệ sinh trƣờng học. 

c) Khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy và 
học 

- Khối phòng phục vụ học tập bao gồm: thƣ viện, phòng để thiết bị giáo dục; 
khối phòng hành chính quản trị bao gồm: phòng hiệu trƣởng, phòng họp; 

- Phòng y tế trƣờng học có tủ thuốc với các loại thuốc thiết yếu; 

- Có các loại máy văn phòng (máy tính, máy in) phục vụ công tác quản lí và 
giảng dạy. 

d) Khu vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nƣớc sạch, hệ thống thoát nƣớc, thu gom 
rác  

- Có khu vệ sinh dành riêng cho nam, dành riêng cho nữ cán bộ, giáo viên, 
nhân viên; riêng cho học sinh nam, riêng cho học sinh nữ;  

- Có chỗ để xe cho cán bộ, giáo viên và học sinh đảm bảo an toàn, tiện lợi; 

- Có nguồn nƣớc sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng của cán bộ, giáo viên và học 
sinh; hệ thống thoát nƣớc, thu gom rác đảm bảo vệ sinh môi trƣờng. 

đ) Thƣ viện  

- Thƣ viện đƣợc trang bị sách giáo khoa, tài liệu tham khảo tối thiểu và báo, 
tạp chí phục vụ cho hoạt động dạy và học; 

- Hoạt động của thƣ viện đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên, học 
sinh; 

- Thƣ viện đƣợc bổ sung sách, báo và tài liệu tham khảo hàng năm. 

e) Thiết bị dạy học và hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học 

- Thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ giảng dạy và học tập đảm bảo quy định 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

+ Nhà trƣờng có các loại thiết bị giáo dục theo danh mục tối thiểu do Bộ 
Giáo dục và Đào tạo quy định; 

+ Mỗi giáo viên có ít nhất một bộ văn phòng phẩm cần thiết trong quá trình 
giảng dạy, một bộ sách giáo khoa, tài liệu hƣớng dẫn giảng dạy và các tài liệu cần 
thiết khác; 

+ Mỗi học sinh phải có ít nhất một bộ sách giáo khoa, các đồ dùng học tập 
tối thiểu. Học sinh ngƣời dân tộc thiểu số đƣợc áp dụng các phƣơng pháp dạy học, 
tổ chức các hoạt động giáo dục, đƣợc hỗ trợ các tài liệu, đồ dùng học tập phù hợp 
để hỗ trợ học tiếng Việt; 

- Giáo viên có ý thức sử dụng thiết bị dạy học trong các giờ lên lớp và tự 
làm một số đồ dùng dạy học đáp ứng các yêu cầu dạy học ở Tiểu học. 

- Kiểm kê, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung đồ dùng và thiết bị dạy học hàng 
năm. 
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*Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trƣờng, gia đình và xã hội 

a) Tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh 

- Tổ chức, nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm và hoạt động của Ban đại diện cha 
mẹ học sinh thực hiện theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trƣởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành; 

-) Nhà trƣờng tạo điều kiện để Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động;  

- Tổ chức các cuộc họp giữa nhà trƣờng với cha mẹ học sinh, Ban đại diện 
cha mẹ học sinh để tiếp thu ý kiến về công tác quản lý của nhà trƣờng, các biện 
pháp giáo dục học sinh, giải quyết các kiến nghị của cha mẹ học sinh, góp ý kiến 
cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.  

b) Công tác tham mƣu của nhà trƣờng với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối 
hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phƣơng 

- Nhà trƣờng tham mƣu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các 
tổ chức, đoàn thể để xây dựng môi trƣờng giáo dục lành mạnh trong nhà trƣờng và 
ở địa phƣơng; 

- Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội để xây dựng cơ sở vật 
chất, bổ sung phƣơng tiện, thiết bị dạy học, khen thƣởng học sinh học giỏi, hỗ trợ 
học sinh nghèo. 

c) Nhà trƣờng phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phƣơng, huy động 
sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho 
học sinh và thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục 

- Phối hợp hiệu quả với các tổ chức, đoàn thể để giáo dục học sinh về truyền 
thống lịch sử, văn hoá dân tộc; 

- Tuyên truyền để tăng thêm sự hiểu biết trong cộng đồng về nội dung, 
phƣơng pháp và cách đánh giá học sinh tiểu học, tạo điều kiện cho cộng đồng tham 
gia thực hiện mục tiêu và kế hoạch giáo dục tiểu học. 

d) Thực hiện công khai các nguồn thu của nhà trƣờng theo quy định hiện 
hành về công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

*Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục 

a) Thực hiện chƣơng trình giáo dục tiểu học, kế hoạch dạy học của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục địa 
phƣơng 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn từng năm học, học kỳ, tháng, 
tuần của nhà trƣờng thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều lệ trƣờng tiểu học;   

- Dạy đủ các môn học theo quy định ở tiểu học; có kế hoạch tăng thời lƣợng 
dạy hai môn Tiếng Việt và Toán cho học sinh có khó khăn về nhận thức; bám sát 
yêu cầu cơ bản của chuẩn kiến thức, kỹ năng; lựa chọn nội dung, thời lƣợng, 
phƣơng pháp, hình thức phù hợp với từng đối tƣợng học sinh để đảm bảo chất 
lƣợng dạy và học, đáp ứng khả năng nhận thức và yêu cầu phát triển trong điều 
kiện thực tế của địa phƣơng; 

- Thực hiện bồi dƣỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu. 



 

614 

 

b) Các hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà trƣờng 

- Có chƣơng trình, kế hoạch các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; 

-) Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch, phù hợp với lứa 
tuổi học sinh;  

- Phân công, huy động giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt động ngoài 
giờ lên lớp. 

c) Công tác phổ cập giáo dục tiểu học 

- Tham gia thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, ngăn 
chặn hiện tƣợng tái mù chữ ở địa phƣơng;  

- Tổ chức "Ngày toàn dân đƣa trẻ đến trƣờng"; huy động đƣợc ít nhất 95% 
trẻ 6 tuổi vào lớp 1; tỷ lệ học đúng độ tuổi đạt từ 85% trở lên;  

- Hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ khuyết tật tới trƣờng. 

d) Kết quả xếp loại giáo dục của học sinh  

- Tỷ lệ học sinh xếp loại trung bình trở lên đạt ít nhất 90%; 

- Tỷ lệ học sinh xếp loại khá đạt ít nhất 30%; xếp loại giỏi đạt ít nhất 5%;  

- Có học sinh tham gia các hội thi, giao lƣu do các cấp tổ chức. 

đ) Tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục thể chất, giáo dục ý thức bảo 
vệ môi trƣờng 

- Giáo dục ý thức tự chăm sóc sức khỏe cho học sinh; 

- Tổ chức khám sức khỏe, tiêm chủng cho học sinh; 

- Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động bảo vệ môi trƣờng. 

e) Hiệu quả đào tạo của nhà trƣờng  

- Tỷ lệ học sinh hoàn thành chƣơng trình tiểu học sau 5 năm học đạt ít nhất 85%; 

- Trẻ 14 tuổi hoàn thành chƣơng trình tiểu học đạt 90% trở lên. 

g) Giáo dục kỹ năng sống, tạo cơ hội để học sinh tham gia vào quá trình học tập 

- Giáo dục, rèn luyện các kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi học sinh; 

- Tạo cơ hội cho học sinh tham gia vào quá trình học tập một cách tích cực, 
chủ động, sáng tạo; 

- Khuyến khích học sinh sƣu tầm và tự làm đồ dùng học tập; chủ động hợp 
tác, giúp đỡ bạn trong học tập. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tƣ số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trƣờng tiểu học đạt mức 
chất lƣợng tối thiểu, trƣờng tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 
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31. Chuyển trƣờng đối với học sinh tiểu học  

a) Trình tự thực hiện:  

- Cha mẹ hoặc ngƣời đỡ đầu học sinh gửi đơn xin học chuyển trƣờng cho 
nhà trƣờng nơi chuyển đến; 

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, hiệu trƣởng trƣờng nơi chuyển đến có ý 
kiến đồng ý tiếp nhận vào đơn, trƣờng hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn 
và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc ngƣời đỡ đầu học sinh; 

- Cha mẹ hoặc ngƣời đỡ đầu học sinh gửi đơn cho nhà trƣờng nơi chuyển đi. 
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, hiệu trƣởng trƣờng nơi chuyển đi có trách nhiệm 
trả hồ sơ cho học sinh gồm: 

+ Giấy đồng ý cho học sinh học chuyển trƣờng;  

+ Học bạ; 

+ Bản sao giấy khai sinh; 

+ Bảng kết quả học tập (đối với trƣờng hợp học chuyển trƣờng trong năm học). 

- Cha mẹ hoặc ngƣời đỡ đầu học sinh nộp toàn bộ hồ sơ quy định tại khoản 
3 Điều 40a Điều lệ trƣờng tiểu học ban hành kèm theo Thông tƣ số 41/2010/TT-
BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 
nhà trƣờng nơi chuyển đến; 

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, hiệu trƣởng trƣờng nơi đến tiếp nhận và 
xếp học sinh vào lớp. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn xin học chuyển trƣờng của cha mẹ hoặc ngƣời đỡ đầu học sinh; 

- Học bạ; 

- Bản sao giấy khai sinh; 

- Bảng kết quả học tập (đối với trƣờng hợp học chuyển trƣờng trong năm học). 

d) Số lƣợng: 01 bộ.  

đ) Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, trong đó: 

- 01 ngày làm việc, hiệu trƣởng trƣờng nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý tiếp 
nhận vào đơn; 

- 03 ngày làm việc, hiệu trƣởng trƣờng nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ 
sơ cho học sinh; 

- 01 ngày làm việc, hiệu trƣởng trƣờng nơi đến tiếp nhận và xếp học sinh 
vào lớp. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hiệu trƣởng trƣờng tiểu học nơi 
chuyển đến. 

- Cơ quan phối hợp: Nhà trƣờng nơi chuyển đi. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Tiếp nhận học sinh tiểu học vào trƣờng. 



 

616 

 

i) Phí, lệ phí: Không. 

k) Mẫu đơn, tờ khai: Không. 

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Học sinh trong độ tuổi tiểu học có nhu cầu học chuyển trƣờng, đƣợc chuyển 
đến trƣờng tiểu học tại nơi cƣ trú hoặc trƣờng tiểu học ngoài nơi cƣ trú nếu trƣờng 
tiếp nhận đồng ý 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tƣ số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tƣ số 
41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Điều lệ Trƣờng Tiểu học. 
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32. Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã  

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Vào tháng 12 hằng năm, Hội Khuyến học cấp xã chủ trì xây dựng 

kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” của xã; trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên 

quan tổ chức thực hiện kế hoạch.  

- Bƣớc 2: Căn cứ kết quả tự kiểm tra, Hội Khuyến học cấp xã lập hồ sơ; gửi 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện 

kiểm tra, đánh giá, xếp loại đối với cấp xã. 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

của Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Hội 

Khuyến học chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá và xếp loại “Cộng đồng 

học tập” cấp xã; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. 

- Bƣớc 4: Căn cứ vào kế hoạch đã đƣợc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện phê duyệt, Hội Khuyến học chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 

kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.  

- Bƣớc 5: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra, 

Hội Khuyến học lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định 

công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã và công bố công 

khai. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Hồ sơ: 

* Hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện 

kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập”, gồm: 

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- Báo cáo (kèm các minh chứng phù hợp với các tiêu chí theo mẫu hƣớng dẫn) 

đánh giá kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” của cấp xã, có xác nhận của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- Biên bản tự kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” của cấp xã; 

* Hồ sơ của Hội Khuyến học cấp huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học 

tập” của cấp xã, gồm: 

- Tờ trình của Hội Khuyến học cấp huyện; 

- Biên bản kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; 

d) Số lƣợng: 01 bộ.  

đ) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, trong đó: 

- Hội Khuyến học cấp huyện chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá và 

xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

phê duyệt. Căn cứ vào kế hoạch đã đƣợc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê 
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duyệt, Hội Khuyến học chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, 

đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã: 10 ngày;  

- Hội Khuyến học cấp huyện lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã 

và công bố công khai: 05 ngày. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Các xã, phƣờng, thị trấn 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Hội Khuyến học cấp huyện và các đơn vị liên quan. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” đối 

với cấp xã. 

i) Phí, lệ phí: Không. 

k) Mẫu đơn, tờ khai: Không. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã phải căn cứ vào kết quả 

đạt đƣợc, thông qua các minh chứng phù hợp với các tiêu chí đƣợc quy định cụ thể 

tại Phụ lục Hƣớng dẫn đánh giá, cho điểm “Cộng đồng học tập” cấp xã (kèm theo 

Thông tƣ số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã) 

và Hƣớng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tƣ số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học 

tập” cấp xã. 
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33. Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi 

(PCGDMNTNT) đối với đơn vị cấp cơ sở  

a) Trình tự thực hiện: 

- Đơn vị cơ sở tự kiểm tra đánh giá kết quả PCGDMNTNT, lập biên bản 

kiểm tra; 

- Sau khi tự đánh giá theo tiêu chuẩn quy định đối với cấp cơ sở, nếu đạt tiêu 

chuẩn, Uỷ ban nhân dân cấp cấp xã lập hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện 

kiểm tra, công nhận xã đạt chuẩn PCGDMNTNT. 

- Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề 

nghị công nhận PCGDMNTNT của đơn vị cơ sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức 

thẩm định hồ sơ và thông báo kết quả thẩm định bằng văn bản cho đơn vị cơ sở;  

- Thành lập đoàn kiểm tra gồm đại diện phòng giáo dục và đào tạo, phòng 

Kế hoạch - Tài chính, phòng Nội vụ, hội Khuyến học, hội Liên hiệp Phụ nữ; tổ 

chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra, nếu đạt tiêu chuẩn, ra quyết định công nhận 

các đơn vị cơ sở đạt chuẩn. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nƣớc 

hoặc thông qua hệ thống bƣu điện. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Phiếu điều tra phổ cập giáo dục mầm non (phụ lục I ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 36/2013/TT-BGDĐT); 

- Sổ theo dõi PCGDMNTNT (phụ lục II ban hành kèm theo Thông tƣ số 

36/2013/TT-BGDĐT) và sổ theo dõi trẻ em trong độ tuổi chuyển đi, chuyển đến, 

khuyết tật (nếu có); 

- Danh sách trẻ em hoàn thành Chƣơng trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 

- 6 tuổi); 

- Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả PCGDMNTNT; kèm theo các biểu 

thống kê PCGDMNTNT (phụ lục III ban hành kèm theo Thông tƣ số 36/2013/TT-

BGDĐT); 

- Biên bản tự kiểm tra; Biên bản kiểm tra của cấp huyện đối với cấp xã; 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ.  

đ)  Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, ngƣời có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo, Phòng Kế hoạch – Tài 

chính, Phòng Nội vụ, Hội Khuyến học, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Ủy ban nhân 

dân cấp huyện công nhận đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho 

trẻ em năm tuổi. 



 

620 

 

i)  Lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Tờ trình và Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả PCGDMNTNT; kèm 

theo các biểu thống kê PCGDMNTNT (phụ lục III ban hành kèm theo Thông tƣ số 

36/2013/TT-BGDĐT). 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

l1. Điều kiện PCGDMNTNT: 

- Có đủ phòng học theo hƣớng kiên cố, đạt chuẩn theo quy định tại Điều lệ 

trƣờng mầm non. 

- Trƣờng, lớp có bộ thiết bị dạy học tối thiểu để thực hiện Chƣơng trình giáo 

dục mầm non; ở vùng thuận lợi có thêm các bộ đồ chơi, phần mềm trò chơi ứng 

dụng công nghệ thông tin, làm quen với máy vi tính để học tập. 

- Có đủ số lƣợng giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo; giáo 

viên đƣợc hƣởng thu nhập và các chế độ khác theo thang bảng lƣơng giáo viên 

mầm non. 

- Trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non đƣợc hƣởng các chế độ, chính 

sách theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ về miễn giảm 

học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo 

dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các chế độ, chính sách khác theo quy 

định hiện hành; đƣợc chăm sóc giáo dục theo Chƣơng trình giáo dục mầm non, trẻ 

em dân tộc thiểu số đƣợc chuẩn bị tiếng Việt trƣớc khi vào lớp 1. 

l2. Tiêu chuẩn PCGDMNTNT 

a) Trẻ em   

- Huy động 95% trở lên số trẻ em năm tuổi ra lớp, trong đó có ít nhất 90% số 

trẻ trong độ tuổi hoàn thành Chƣơng trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 - 6 tuổi);  

- Tỷ lệ chuyên cần của trẻ đạt 90% trở lên; 

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dƣỡng thể nhẹ cân (cân nặng theo tuổi), thể thấp còi 

(chiều cao theo tuổi) đều dƣới 10%. 

Đối với vùng đặc biệt khó khăn, vùng núi cao, hải đảo:  

- Huy động 90% trở lên số trẻ em năm tuổi ra lớp, trong đó có ít nhất 80% số 

trẻ trong độ tuổi hoàn thành Chƣơng trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 - 6 tuổi); 

100% số trẻ em mẫu giáo năm tuổi dân tộc thiểu số ra lớp đƣợc chuẩn bị tiếng Việt 

trƣớc khi vào lớp 1;  

- Tỷ lệ chuyên cần của trẻ đạt 80% trở lên; 

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dƣỡng thể nhẹ cân, thể thấp còi đều không quá 15%. 

b)  Giáo viên 

- 100% giáo viên đƣợc hƣởng chế độ chính sách theo quy định hiện hành; 

- Giáo viên dạy lớp năm tuổi đủ số lƣợng theo quy định hiện hành; 
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- 100% giáo viên dạy lớp năm tuổi đạt chuẩn trở lên về trình độ đào tạo, 

trong đó có 50% trở lên đạt trình độ trên chuẩn. 

 c)  Cơ sở vật chất 

-  Số phòng học (phòng nuôi dƣỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ) đạt tỷ lệ 01 

phòng học/lớp (nhóm);  

-  Phòng học lớp năm tuổi đƣợc xây kiên cố hoặc bán kiên cố; trong đó 

phòng sinh hoạt chung bảo đảm diện tích tối thiểu 1,5 m2/trẻ. Đối với vùng đặc 

biệt khó khăn, phòng học bảo đảm an toàn, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa 

đông, đủ ánh sáng; trong đó phòng sinh hoạt chung bảo đảm diện tích tối thiểu 1,5 

m2/trẻ; 

- 100% lớp năm tuổi có đủ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị tối thiểu theo quy định; 

- Trƣờng học xanh, sạch, đẹp; có nguồn nƣớc sạch và hệ thống thoát nƣớc; 

có nhà bếp; công trình vệ sinh đủ và đạt yêu cầu; sân chơi có đồ chơi ngoài trời. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tƣ số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ 

cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi; 

- Thông tƣ số 36/2013/TT-BGDĐT ngày 06/11/2013 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, 

quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi ban hành kèm 

theo Thông tƣ số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 
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34. Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học 

thêm đối với cấp trung học cơ sở  

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm 
lập hồ sơ cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định tại 
Điều 12 Quy định về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tƣ số 
17/2012/TT-BGDĐT (Quy định về dạy thêm, học thêm). 

- Bƣớc 2: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc gia hạn giấy phép tổ 
chức hoạt động dạy thêm, học thêm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra địa điểm, 
cơ sở vật chất tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm. Chủ tịch UBND cấp huyện 
cấp giấy phép hoặc gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm hoặc uỷ quyền 
cho Trƣởng phòng giáo dục và đào tạo cấp giấy phép hoặc gia hạn giấy phép tổ 
chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chƣơng trình trung học cơ sở hoặc 
thuộc nhiều chƣơng trình nhƣng có chƣơng trình cao nhất là chƣơng trình trung 
học cơ sở. 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan có thẩm quyền quyết định cấp hoặc gia hạn giấy phép dạt thêm, học thêm. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nƣớc 
hoặc thông qua hệ thống bƣu điện. 

c) Thành phần hồ sơ: 

* Đối với DTHT trong nhà trường: quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy 

định về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-

BGDĐT. 

- Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; 

- Danh sách trích ngang ngƣời đăng ký dạy thêm đảm bảo các yêu cầu tại 
Điều 8 Quy định về dạy thêm, học thêm. 

- Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các 
nội dung về: đối tƣợng học thêm, nội dung dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ 
chức dạy thêm; mức thu và phƣơng án chi tiền học thêm, phƣơng án tổ chức dạy 
thêm, học thêm. 

* Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường: quy định tại khoản 2 

Điều 12 Quy định về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư số 

17/2012/TT-BGDĐT. 

- Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, trong đó cam kết với 
Uỷ ban nhân dân cấp xã về thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy định 
về dạy thêm, học thêm; 

- Danh sách trích ngang ngƣời tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và 
ngƣời đăng ký dạy thêm; 

- Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của ngƣời đăng ký dạy thêm và có xác nhận 
theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Quy định về dạy thêm, học thêm; 
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- Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ 
sƣ phạm của ngƣời tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và ngƣời đăng ký dạy 
thêm; 

- Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội 
đồng giám định y khoa cấp cho ngƣời tổ chức dạy thêm, học thêm và ngƣời 
đăng ký dạy thêm;  

- Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các 
nội dung về: đối tƣợng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ 
chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phƣơng án tổ chức dạy thêm, học thêm. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ.  

đ) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, ngƣời có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện; 

- Cơ quan đƣợc uỷ quyền thực hiện (nếu có): phòng GDĐT 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp phép tổ chức 
hoạt động dạy thêm, học thêm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc 
Trƣởng phòng giáo dục và đào tạo (nếu đƣợc ủy quyền). 

i) Lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

l1. Yêu cầu chung: 

- Hoạt động dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, 
kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và 
không gây nên tình trạng vƣợt quá sức tiếp thu của ngƣời học.  

- Không cắt giảm nội dung trong chƣơng trình giáo dục phổ thông chính khoá 
để đƣa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trƣớc những nội dung trong chƣơng trình 
giáo dục phổ thông chính khoá. 

- Đối tƣợng học thêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm 
và đƣợc gia đình đồng ý; không đƣợc dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia 
đình học sinh và học sinh học thêm. 

- Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa; học 
sinh trong cùng một lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực tƣơng đƣơng nhau; 
khi xếp học sinh vào các lớp dạy thêm, học thêm phải căn cứ vào học lực của 
học sinh. 

- Tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm phải chịu trách 
nhiệm về các nội dung đăng ký và xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm. 

l2. Yêu cầu đối với người dạy thêm: 

-  Đạt trình độ chuẩn đƣợc đào tạo đối với từng cấp học theo quy định của Luật 
Giáo dục. 
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- Có đủ sức khoẻ. 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy 
định của pháp luật; hoàn thành các nhiệm vụ đƣợc giao tại cơ quan công tác. 

- Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp 
hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục 
tại xã, phƣờng, thị trấn hoặc đƣa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ 
luật với hình thức buộc thôi việc. 

- Đƣợc thủ trƣởng cơ quan quản lý hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
xác nhận các nội dung quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 8 Quy định về dạy 
thêm, học thêm (đối với ngƣời dạy thêm ngoài nhà trƣờng); đƣợc thủ trƣởng cơ 
quan quản lý cho phép theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 4 Quy định về dạy 
thêm, học thêm (đối với giáo viên đang hƣởng lƣơng từ quỹ lƣơng của đơn vị sự 
nghiệp công lập). 

l3. Yêu cầu đối với người tổ chức hoạt đông dạy thêm, học thêm: 

- Có trình độ đƣợc đào tạo tối thiểu tƣơng ứng với giáo viên dạy thêm theo 
quy định tại khoản 1 Điều 8 Quy định về dạy thêm, học thêm. 

- Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp 
hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục 
tại xã, phƣờng, thị trấn hoặc đƣa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ 
luật với hình thức buộc thôi việc. 

l4. Yêu cầu về cơ sở vật chất: 

Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm phải đảm bảo yêu cầu quy định 
tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế về vệ sinh trƣờng 
học và Thông tƣ liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế hƣớng dẫn 
tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trƣờng tiểu học, trƣờng trung học cơ sở, trƣờng trung 
học phổ thông, trong đó có các yêu cầu tối thiểu: 

- Địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm đảm bảo an toàn cho ngƣời dạy và 
ngƣời học; ở xa những nơi phát sinh các hơi khí độc hại, khói, bụi, tiếng ồn; ở xa 
các trục đƣờng giao thông lớn, sông, suối, thác, ghềnh hiểm trở.   

- Phòng học đảm bảo diện tích trung bình từ 1,10m
2
/học sinh trở lên; đƣợc 

thông gió và đủ độ chiếu sáng tự nhiên hoặc nhân tạo; đảm bảo các tiêu chuẩn vệ 
sinh, phòng bệnh.  

- Kích thƣớc bàn, ghế học sinh và bố trí bàn, ghế học sinh trong phòng học 
đảm bảo các yêu cầu tại Thông tƣ liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT 
ngày 16/6/2011. 

- Bảng học đƣợc chống lóa; kích thƣớc, màu sắc, cách treo bảng học đảm 
bảo các yêu cầu tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000. 

- Có công trình vệ sinh và có nơi chứa rác thải hợp vệ sinh.  

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tƣ số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trƣởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. 
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35. Xét cấp hỗ trợ ăn trƣa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi  

a) Trình tự thực hiện: 

- Tháng 8 hàng năm, cơ sở giáo dục mầm non (công lập và ngoài công lập) 

tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi và hƣớng dẫn cho cha mẹ (hoặc ngƣời giám 

hộ, ngƣời nhận nuôi) trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi thuộc đối tƣợng đƣợc hƣởng 

chính sách trong năm học, viết và gửi đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trƣa.  

Cha mẹ (hoặc ngƣời giám hộ, ngƣời nhận nuôi) trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi 

khi đến nộp hồ sơ tại cơ sở giáo dục mầm non phải xuất trình bản gốc kèm theo 

bản sao các loại giấy tờ quy định về hồ sơ xét cấp hỗ trợ ăn trƣa cho trẻ em mẫu 

giáo theo quy định. Ngƣời nhận hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu bản sao với bản 

gốc, ký xác nhận đã đối chiếu bản sao với bản gốc và ghi rõ họ tên vào bản sao để 

đƣa vào hồ sơ. 

Trong trƣờng hợp trẻ em trong diện đƣợc hƣởng chính sách nói trên tiếp tục 

học tại cùng một cơ sở giáo dục từ năm thứ 2 trở đi thì hồ sơ xét cấp chỉ phải nộp 

lần đầu tiên. 

Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày 01 tháng 9 hàng năm, cơ sở giáo dục mầm 

non lập danh sách trẻ đƣợc đề nghị cấp tiền hỗ trợ ăn trƣa theo từng đối gửi Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi cơ sở giáo dục mầm non đóng, kèm theo hồ sơ xét cấp hỗ trợ 

ăn trƣa. 

- Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Uỷ ban nhân dân 

cấp xã có trách nhiệm ký tên đóng dấu xác nhận danh sách trẻ theo từng đối tƣợng 

hƣởng chính sách theo mẫu và gửi lại cho cơ sở giáo dục mầm non. Trƣờng hợp 

nếu có trẻ đƣợc bổ sung thêm hoặc bị loại khỏi danh sách, phải ghi rõ họ tên và lý 

do đƣợc bổ sung hoặc bị loại khỏi danh sách. 

- Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đƣợc xác nhận của Uỷ ban 

nhân dân cấp xã, cơ sở giáo dục mầm non làm công văn đề nghị kèm danh sách và 

hồ sơ xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã gửi về phòng giáo dục và đào tạo cấp 

huyện để tổng hợp, xét duyệt. 

- Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đƣợc hồ sơ cơ sở giáo dục 

mầm non gửi, phòng giáo dục và đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh 

sách theo mẫu gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ra 

quyết định phê duyệt và thông báo kết quả cho cơ sở giáo dục mầm non.  

- Trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ báo cáo của Ủy ban nhân 

dân cấp huyện, sở tài chính chủ trì phối hợp với sở giáo dục và đào tạo tổng hợp 

toàn tỉnh để lập dự toán ngân sách, đồng thời gửi báo cáo về Bộ Tài chính và Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

b) Cách thức thực hiện: 

Gia đình (ngƣời giám hộ) nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ sở giáo dục mầm non 

hoặc cơ sở giáo dục mầm non trực tiếp làm chủ đơn thay thế cho gia đình trong 

trƣờng hợp vì lý do khách quan gia đình không làm đƣợc. 

c) Thành phần hồ sơ: 01 bộ, gồm: 
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* Đối với trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm 

non có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, núi cao, hải đảo và các xã, thôn 

bản có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: 

- Đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trƣa (mẫu đơn theo Phụ lục 1 ban hành kèm 

theo Thông tƣ liên tịch số 09) của cha, mẹ hoặc ngƣời giám hộ trẻ em mẫu giáo 3 

và 4 tuổi hoặc ngƣời nhận nuôi trẻ; trƣờng hợp vì lý do khách quan, gia đình hoặc 

ngƣời giám hộ không có đơn (kể cả trƣờng hợp quy định tại các điểm b, c, d 

Khoản 1 Điều 3) thì cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm làm chủ đơn thay 

thế gia đình;  

- Giấy khai sinh (bản sao);  

- Sổ đăng ký hộ khẩu thƣờng trú của hộ gia đình (bản sao). Trƣờng hợp 

vì lý do khách quan không có sổ đăng ký hộ khẩu, đƣợc thay thế bằng giấy xác 

nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã, phƣờng, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy 

ban nhân dân cấp xã) về việc gia đình đang thƣờng trú tại vùng quy định của 

Khoản 3 Điều 1 hoặc có giấy tạm trú dài hạn. 

* Đối với trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm 

non không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 1 có cha mẹ thuộc diện 

hộ nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước: 

 - Đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trƣa (mẫu đơn theo Phụ lục 1 ban hành kèm 

theo Thông tƣ liên tịch số 09) của cha, mẹ hoặc ngƣời giám hộ trẻ em mẫu giáo 3 

và 4 tuổi hoặc ngƣời nhận nuôi trẻ;  

- Giấy khai sinh (bản sao); 

- Giấy chứng nhận hộ nghèo do Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp (bản sao). 

* Đối với trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm 

non mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa: 

- Đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trƣa (mẫu đơn theo Phụ lục 1 ban hành kèm 

theo Thông tƣ liên tịch số 09) của ngƣời giám hộ trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi hoặc 

ngƣời nhận nuôi trẻ;  

- Giấy khai sinh (bản sao); 

- Bản sao quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân 

dân cấp huyện) hoặc bản sao một trong các giấy tờ sau: 

+ Quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi trẻ cƣ trú về việc cử ngƣời 

giám hộ hoặc đề nghị tổ chức làm ngƣời giám hộ cho trẻ; 

+ Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã nơi trẻ cƣ trú; 

+ Biên bản xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã về tình trạng trẻ bị bỏ rơi 

hoặc trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ; 

+ Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi có xác nhận của Uỷ ban 

nhân dân cấp xã nơi trẻ cƣ trú hoặc quyết định công nhận nuôi con nuôi của Uỷ 

ban nhân dân cấp xã. 
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* Đối với trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi bị tàn tật, khuyết tật đang học tại các 

cơ sở giáo dục mầm non có khó khăn về kinh tế: 

- Đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trƣa (mẫu đơn theo Phụ lục 1 ban hành kèm 

theo Thông tƣ liên tịch số 09) của cha, mẹ hoặc ngƣời giám hộ trẻ em mẫu giáo 3 

và 4 tuổi hoặc ngƣời nhận nuôi trẻ;  

- Giấy khai sinh (bản sao); 

- Giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện hoặc của Hội đồng xác nhận 

khuyết tật cấp xã nơi trẻ cƣ trú (bản sao). 

đ) Thời hạn giải quyết: 65 ngày, cụ thể nhƣ sau: 

- Cấp trƣờng: 45 ngày nhận hồ sơ, lập danh sách gửi Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- Cấp xã:  10 ngày làm việc; 

- Cấp huyện: 10 ngày làm việc  

Việc chi trẻ kinh phí hỗ trợ ăn trƣa đƣợc cấp theo số tháng thực học, tối đa 9 

tháng/năm học và thực hiện 02 lần trong năm: lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 10 

hoặc tháng 11 hàng năm; lần 2 chi trả đủ 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4 hàng năm. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cha hoặc mẹ hoặc ngƣời giám 

hộ trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi hoặc ngƣời nhận nuôi trẻ 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan, ngƣời có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cơ sở giáo dục mầm non, Phòng giáo dục và 

đào tạo; 

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng tài chính cấp huyện.  

h)  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt kinh phí 120.000 

đồng/tháng hƣởng theo thời gian học thực tế nhƣng không quá 9 tháng/năm học. 

i) Lệ phí: Không  

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: có 

- Đơn đề nghị hồ trợ tiền ăn trƣa (theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông 

tƣ liên tịch số 09) 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Đối tƣợng đƣợc hƣởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Điều 1 Thông tƣ 

liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV của liên bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hƣớng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trƣa cho trẻ em mẫu 

giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 

60/2011/QĐ -TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tƣớng Chính phủ quy định 

một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015, cụ thể: 

1. Trẻ em mẫu giáo 5 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non theo 

quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ 
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tƣớng Chính phủ phê duyệt đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi 

giai đoạn 2010-2015.  

2. Trẻ em mẫu giáo 3 đến 5 tuổi dân tộc rất ít ngƣời đang học tại các cơ sở 

giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 

11 năm 2010 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển giáo dục đối với 

các dân tộc rất ít ngƣời giai đoạn 2010-2015.  

3. Trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non có 

cha mẹ thƣờng trú tại các xã biên giới, núi cao, hải đảo, các xã và thôn bản có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành. Cụ thể: 

a) Xã biên giới đƣợc quy định tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 24 

tháng 12 năm 1999 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt 

khó khăn và các xã biên giới thuộc Chƣơng trình phát triển kinh tế xã hội các xã 

đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa. 

b) Xã núi cao đƣợc quy định tại các quyết định sau đây:  

- Quyết định số 21/UB-QĐ ngày 26 tháng 01 năm 1993 của Bộ trƣởng, Chủ 

nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi (nay là Bộ trƣởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc) 

về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao; 

- Quyết định số 33/UB-QĐ ngày 04 tháng 6 năm 1993 của Bộ trƣởng, Chủ 

nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi (nay là Bộ trƣởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc) 

về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao; 

- Quyết định số 08/UB-QĐ ngày 04 tháng 3 năm 1994 của Bộ trƣởng, Chủ 

nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi (nay là Bộ trƣởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc) 

về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao; 

- Quyết định số 64/UB-QĐ ngày 26 tháng 8 năm 1995 của Bộ trƣởng, Chủ 

nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi (nay là Bộ trƣởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc) 

về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao; 

- Quyết định số 68/UB-QĐ ngày 09 tháng 3 năm 1997 của Bộ trƣởng, Chủ 

nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi (nay là Bộ trƣởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc) 

về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao; 

- Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23 tháng 5 năm 1997 của Bộ trƣởng, Chủ 

nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi (nay là Bộ trƣởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc) 

về việc công nhận 3 khu vực miền núi, vùng cao; 

- Quyết định số 26/1998/QĐ-UB ngày 18 tháng 3 năm 1998 của Bộ trƣởng, 

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi (nay là Bộ trƣởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân 

tộc) về việc công nhận 3 khu vực miền núi, vùng cao; 

- Quyết định số 363/2005/QĐ-UBDT ngày 15 tháng 8 năm 2005 của Bộ 

trƣởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi (nay là Bộ trƣởng, Chủ nhiệm Uỷ 

ban Dân tộc) về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao; 

- Quyết định số 172/2006/QĐ-UBDT ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Bộ 

trƣởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi (nay là Bộ trƣởng, Chủ nhiệm Uỷ 

ban Dân tộc) về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao;  
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- Quyết định số 01/2007/QĐ-UBDT ngày 31 tháng 5 năm 2007 của Bộ 

trƣởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc công nhận các xã, huyện là miền núi, 

vùng cao do điều chỉnh địa giới hành chính; 

- Quyết định số 61/QĐ-UBDT ngày 12 tháng 3 năm 2009 của của Bộ 

trƣởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc công nhận các xã, huyện là miền núi, 

vùng cao do điều chỉnh địa giới hành chính. 

c) Các xã hải đảo, xã và thôn bản có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn:  

- Trong thời gian Thủ tƣớng Chính phủ chƣa ban hành Quyết định mới thay 

thế các Quyết định phê duyệt danh mục các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào 

dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo 

thuộc phạm vi áp dụng chính sách cho trẻ em quy định tại Thông tƣ liên tịch này 

đƣợc tiếp tục thực hiện theo các văn bản sau đây:  

+ Quyết định số 106/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2004 của Thủ 

tƣớng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven 

biển và hải đảo;  

+ Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Thủ 

tƣớng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an 

toàn khu vào diện đầu tƣ Chƣơng trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt 

khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 (Chƣơng trình 

135 giai đoạn II);  

+ Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Thủ tƣớng 

Chính phủ phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chƣơng trình phát triển kinh 

tế - xã hội, các xã vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa 

giai đoạn 1999-2005, bổ sung các xã, thôn, bản vào diện đầu tƣ của Chƣơng trình 135 

giai đoạn II và xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo vào diện đầu tƣ của Chƣơng 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010;  

+ Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 6 tháng 9 năm 2007 của Bộ 

trƣởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển; 

+ Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Thủ tƣớng 

Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, 

xã an toàn khu vào diện đầu tƣ Chƣơng trình 135 giai đoạn II và danh sách xã ra 

khỏi diện đầu tƣ của Chƣơng trình 135 giai đoạn II;  

+ Quyết định số 1105/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2009 của Thủ tƣớng 

Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên 

giới, xã an toàn khu vào diện đầu tƣ Chƣơng trình 135 giai đoạn II và danh sách xã 

hoàn thành mục tiêu ra khỏi diện đầu tƣ của Chƣơng trình 135 giai đoạn II; 

+ Các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo 

Nghị quyết số 30ª/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ. 

- Trong thời gian Bộ trƣởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc chƣa ban hành các 

Quyết định mới thay thế các Quyết định phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó 
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khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tƣ của Chƣơng trình 135 giai đoạn II thì 

danh sách các thôn đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng các chính sách cho trẻ 

em quy định tại Thông tƣ liên tịch này đƣợc tiếp tục thực hiện theo các văn bản sau 

đây: 

+ Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Bộ 

trƣởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó 

khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tƣ của Chƣơng trình 135 giai đoạn II;  

+ Quyết định số 325/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Bộ trƣởng, 

Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc về việc phê duyệt bổ sung thôn đặc biệt khó khăn xã 

khu vực II vào diện đầu tƣ của Chƣơng trình 135 giai đoạn II;  

+ Các quyết định khác của Bộ trƣởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc về việc 

sửa đổi, bổ sung danh sách các thôn xã đặc biệt khó khăn (nếu có). 

Khi cấp có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt danh sách các xã, thôn 

bản hoàn thành mục tiêu chƣơng trình thì đối tƣợng thuộc phạm vi các xã, thôn bản 

đó không đƣợc hƣởng chế độ kể từ khi quyết định có hiệu lực thi hành. 

4. Trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non không 

thuộc đối tƣợng quy định tại Khoản 3 Điều này có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo 

quy định hiện hành của Nhà nƣớc. Chuẩn nghèo đƣợc thực hiện theo quy định của 

Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ.  

5. Trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non mồ 

côi cả cha lẫn mẹ không nơi nƣơng tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về 

kinh tế. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tƣ liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11 tháng 3 

năm 2013 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hƣớng 

dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trƣa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo 

viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 

năm 2011 của Thủ tƣớng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo 

dục mầm non giai đoạn 2011-2015. 
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Phụ lục 1 

(Kèm theo Thông tư liên tịch  số: 09 /2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV  ngày  11 

tháng 3 năm 2013 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƢA NĂM HỌC…  

(Dùng cho cha mẹ  hoặc ngƣời giám hộ trẻ em học tại các cơ sở giáo dục mầm 

non) 

 

Kính gửi: (Tên cơ sở giáo dục mầm non) 

 

Họ và tên (1):   

Là cha/mẹ (hoặc ngƣời giám hộ, ngƣời đang nhận nuôi) của em (2):  

Hiện đang học tại lớp:     

Trƣờng:      

Thuộc đối tƣợng (3):  

 Có cha mẹ thƣờng trú tại các xã biên giới 

 Có cha mẹ thƣờng trú tại các xã núi cao 

 Có cha mẹ thƣờng trú tại các xã hải đảo 

 Có cha mẹ thƣờng trú tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

 Mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nƣơng tựa 

 Bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế 

 Cha mẹ thuộc diện hộ nghèo 

Căn cứ vào Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ 

tƣớng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị đƣợc xem xét để đƣợc cấp tiền hỗ trợ ăn 

trƣa cho em: ......................................... (2) theo quy định và chế độ hiện hành. 

 

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

                                                                          Ngƣời làm đơn 

                                                                   (Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 
(1) Ghi họ, tên cha mẹ (hoặc ngƣời giám hộ, ngƣời đang nhận nuôi trẻ đối với trẻ em mồ côi 

hoặc bị bỏ rơi chƣa có ngƣời giám hộ) của trẻ em học tại cơ sở giáo dục mầm non. 

(2) Ghi tên trẻ em năm tuổi đang học mẫu giáo. 

(3) Cha mẹ (hoặc ngƣời giám hộ) của trẻ em đánh dấu vào ô tƣơng ứng. 
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XX. LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ 

1. Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 

a) Trình tự thực hiện: 

- Ngƣời yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc phải xuất trình 

bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu 

còn giá trị sử dụng để ngƣời tiếp nhận hồ sơ kiểm tra. Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu 

cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc là ngƣời  đại diện theo pháp luật , ngƣời 

đại diện theo ủy quyền của ngƣời đƣợc cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ hoặc là 

cha mẹ, con; vợ, chồng, anh, chị, em ruột; ngƣời thừa kế khác của ngƣời đƣợc cấp 

bản chính văn bằng, chứng chủ trong trƣờng hợp ngƣời đó đã chết thì còn phải 

xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ với ngƣời đƣợc cấp bản chính văn bằng, 

chứng chỉ. 

Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc gửi 

yêu cầu qua dịch vụ bƣu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ 

theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ, 01 (một) 

phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ ngƣời nhận cho cơ quan, cơ sở giáo dục cấp 

bản sao. 

- Cơ quan, cơ sở giáo dục đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ căn 

cứ vào sổ gốc để cấp bản sao cho ngƣời yêu cầu; nội dung bản sao phải ghi theo 

đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc. Trƣờng hợp không còn lƣu trữ đƣợc sổ gốc 

hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao thì cơ quan, 

cơ sở giáo dục có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho ngƣời yêu cầu. 

Trƣờng hợp không cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc cho ngƣời yêu 

cầu thì cơ quan, cơ sở giáo dục phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp hoặc qua dịch vụ bƣu chính 

c) Thành phần hồ sơ: 

* Trƣờng hợp thực hiện trực tiếp: 

- Xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân 

dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ với ngƣời 

đƣợc cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ; 

* Trƣờng hợp thực hiện qua dịch vụ bƣu chính: 

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá 

trị sử dụng hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ với ngƣời đƣợc cấp bản chính văn 

bằng, chứng chỉ; 

- 01 (một) phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ ngƣời nhận. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết:  Thời hạn cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ 

gốc đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

- Ngay trong ngày cơ quan, cơ sở giáo dục tiếp nhận yêu cầu hoặc trong 

ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 03 (ba) giờ chiều. 
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Trong trƣờng hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc đƣợc gửi qua dịch vụ bƣu 

chính thì thời hạn đƣợc thực hiện ngay sau khi cơ quan, cơ sở giáo dục nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ theo dấu bƣu điện đến; 

- Đối với trƣờng hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều sổ 

gốc, yêu cầu số lƣợng nhiều bản sao, nội dung văn bằng, chứng chỉ phức tạp khó 

kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, cơ sở giáo dục không thể đáp ứng đƣợc thời hạn 

quy định tại điểm a khoản 1 Điều 34 Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ thì thời 

hạn cấp bản sao đƣợc kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể 

dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với ngƣời yêu cầu cấp bản sao. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

Những ngƣời sau đây có quyền yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ 

sổ gốc: 

- Ngƣời đƣợc cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật, ngƣời đại diện theo ủy quyền của ngƣời 

đƣợc cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ. 

- Cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; ngƣời thừa kế khác của ngƣời 

đƣợc cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ trong trƣờng hợp ngƣời đó đã chết. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, cơ sở giáo dục đang 

quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao văn bằng, chứng chỉ từ 

sổ gốc. 

i) Lệ phí: Lệ phí cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc đƣợc thực hiện 

theo hƣớng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Tƣ pháp về mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao. 

k) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tƣ số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ 

sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ 

của hệ thống giáo dục quốc dân. 
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2. Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ 

a) Trình tự thực hiện: 

- Ngƣời đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ nộp 01 (một) bộ hồ sơ theo 
quy định tại khoản 1 Điều 26 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, 
bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của 
hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tƣ số 19/2015/TT-BGDĐT 
ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế quản 
lý văn bằng, chứng chỉ) cho cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, 
chứng chỉ. Việc nộp hồ sơ có thể thực hiện bằng cách nộp trực tiếp hoặc gửi qua 
dịch vụ bƣu chính; 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ xem xét quyết định việc 
chỉnh sửa; nếu không chỉnh sửa thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; 

- Việc chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ đƣợc thực hiện bằng quyết 
định chỉnh sửa; không chỉnh sửa trực tiếp trên văn bằng, chứng chỉ; 

Căn cứ quyết định chỉnh sửa, cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn 
bằng, chứng chỉ tiến hành chỉnh sửa các nội dung tƣơng ứng ghi trong sổ gốc cấp 
văn bằng, chứng chỉ. 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp hoặc qua dịch vụ bƣu chính 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị chỉnh sửa 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 trƣờng 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 trƣờng hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ 
sung hộ lịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn; 

- Chứng minh thƣ nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp 
khác có ảnh của ngƣời đƣợc cấp văn bằng, chứng chỉ; 

Các tài liệu trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ quy định tại 
các điểm b, c, d, đ khoản 1 Điều 26 Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ (có thể là 
bản sao không có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao đƣợc 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 
ngƣời đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ xuất trình bản chính để đối chiếu; 
ngƣời 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 đƣợc 
chứng thực từ bản chính thì cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, 
chứng chỉ không đƣợc yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Trƣờng hợp có 
dấu hiệu nghi ngờ bản sao là giả mạo thì có quyền xác minh. 
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d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: thủ trƣởng cơ quan đã cấp văn 

bằng, chứng chỉ và đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ. 

Trƣờng hợp cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ đã sáp nhập, chia, tách, giải 

thể hoặc có sự điều chỉnh về thẩm quyền thì ngƣời có thẩm quyền quyết định chỉnh 

sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ là thủ trƣởng cơ quan đang quản lý sổ gốc cấp 

văn bằng, chứng chỉ. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chỉnh sửa nội dung 

văn bằng, chứng chỉ. 

i) Lệ phí: Không 

k) Tên mẫu đơn, tờ khai:  

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Ngƣời đƣợc cấp văn bằng, chứng chỉ có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung 

ghi trên văn bằng, chứng chỉ trong trƣờng hợp sau khi đƣợc cấp văn bằng, chứng 

chỉ, ngƣời học đƣợc cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận việc thay 

đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ 

tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh theo quy 

định của pháp luật. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tƣ số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ trƣởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ 

sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ 

của hệ thống giáo dục quốc dân. 
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XXI. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 

1. Tiếp nhận đối tƣợng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội. 

a) Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết:  

- Bƣớc 1: Đối tƣợng hoặc ngƣời giám hộ làm hồ sơ theo quy định, gửi Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Bƣớc 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ của 

đối tƣợng, Hội đồng xét duyệt có trách nhiệm xét duyệt và niêm yết công khai kết 

quả xét duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 07 ngày làm việc 

(trừ những thông tin về HIV của đối tƣợng). Hết thời gian niêm yết công khai, nếu 

không có khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt bổ sung biên bản kết luận của Hội đồng 

xét duyệt và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tiếp nhận đối tƣợng 

vào chăm sóc, nuôi dƣỡng tại nhà xã hội thuộc cấp xã quản lý hoặc văn bản gửi 

Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội. 

Trƣờng hợp có khiếu nại trong thời gian niêm yết thì trong thời hạn 10 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc khiếu nại, Hội đồng xét duyệt có trách nhiệm xác 

minh, thẩm tra, kết luận cụ thể và công khai trƣớc nhân dân, trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã quyết định tiếp nhận đối tƣợng vào chăm sóc, nuôi dƣỡng tại nhà xã 

hội thuộc cấp xã quản lý hoặc có văn bản gửi Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã 

hội. 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ của 

đối tƣợng và văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - 

Thƣơng binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết 

định. 

- Bƣớc 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc văn bản 

trình của Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện quyết định tiếp nhận đối tƣợng vào chăm sóc, nuôi dƣỡng tại cơ sở bảo trợ 

xã hội, nhà xã hội thuộc thẩm quyền quản lý hoặc có văn bản đề nghị Giám đốc Sở 

Lao động - Thƣơng binh và Xã hội. 

- Bƣớc 5: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đƣợc hồ sơ của 

đối tƣợng và văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc 

Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội quyết định tiếp nhận đối tƣợng vào chăm 

sóc, nuôi dƣỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội thuộc thẩm quyền quản lý. 

Trƣờng hợp đối tƣợng không đƣợc tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dƣỡng thì cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ của đối tƣợng phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bƣu 

chính.   

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

- Đơn của đối tƣợng hoặc ngƣời giám hộ (theo mẫu số 08 ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC). 

- Sơ yếu lý lịch của đối tƣợng (theo mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tƣ 

số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC).  
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- Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (theo mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ ban hành 

kèm theo Thông tƣ số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC).  

- Bản sao giấy khai sinh đối với trẻ em; trƣờng hợp trẻ em bị bỏ rơi phải làm 

thủ tục đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch. 

- Xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trƣờng hợp bị nhiễm HIV. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

Đối tƣợng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ, hoặc ngƣời giám 

hộ đối tƣợng.  

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Sở Lao động – 

Thƣơng binh và Xã hội. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã tiếp nhận đối tƣợng vào chăm sóc, nuôi dƣỡng tại nhà xã hội 

thuộc cấp xã quản lý, hoặc Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

tiếp nhận đối tƣợng vào chăm sóc, nuôi dƣỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 

thuộc thẩm quyền quản lý, hoặc Quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thƣơng 

binh và Xã hội tiếp nhận đối tƣợng vào chăm sóc, nuôi dƣỡng tại cơ sở bảo trợ xã 

hội, nhà xã hội thuộc thẩm quyền quản lý. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội (mẫu số 08 ban 

hành kèm theo Thông tƣ số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC). 

- Sơ yếu lý lịch của đối tƣợng (mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tƣ số 

29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC).  

- Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (mẫu số 1a, 1b, 1d, 1đ ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC).  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tƣợng bảo trợ xã hội; 

- Thông tƣ liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24  tháng 10  

năm 2014 của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội và Bộ Tài chính hƣớng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 

2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tƣợng bảo trợ 

xã hội. 
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Mẫu số 8 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  

ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân…………….. 

 

Tên tôi là: ....................  Sinh ngày......tháng......năm ........  

Hiện đang cƣ trú tại ………………………………………………………. 

          …………………………………………………………………………….. 

Tôi làm đơn này trình bày hoàn cảnh (Nêu cụ thể hoàn cảnh đối tượng, gia đình) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

        Vậy tôi làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, tiếp nhận hoặc 

trình cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận........................................ vào chăm sóc, 

nuôi dƣỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội theo quy định./. 

 

 

 

Ngày....... tháng ....... năm 20... 

Ngƣời làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 9 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  

ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH   
(Áp dụng đối với đối tượng tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội) 

 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): …………………………………………………….. 

Tên thƣờng gọi:  ................................................................................................ …. 

2. Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… 3.Giới tính: ……..  

4. Dân tộc: …………….  

5. Giấy CMND số ………….. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:………..…………. 

6. Hộ khẩu thƣờng trú:  ………….……………………………………………… 

7. Nơi ở (Ghi rõ địa chỉ):…………………..…………………………...…………. 

8. Trình độ văn hóa:……….. ………………………………..………………….. 

9. Tình trạng sức khỏe (Ghi cụ thể trình trạng bệnh tật):………………………….… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

10. Khi cần báo tin cho (Tên, địa chỉ, số điện thoại):  ............................................ …. 

…………………………………………………………………………………… 

11. Quan hệ gia đình (Ghi đầy đủ bố mẹ, vợ chồng, con và anh chị em ruột) 

Số 

TT 
Họ và tên 

Quan 

hệ 
Tuổi 

Nghề 

nghiệp 
Nơi ở 

      

      

      

      

      

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai 

không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

 

 

Ngày…… tháng….. năm 20… 

Ngƣời khai  
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

Uỷ ban nhân dân xã/phƣờng/thị trấn…………………………………... xác 

nhận Ông/bà/cháu ………………………. .có hoàn cảnh nhƣ trên là đúng./. 

                                                                                Ngày…… tháng….. năm 20… 

                                                                            CHỦ TỊCH 
                                                                                                              (Ký tên, đóng dấu) 

Mẫu số 1a 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  

ngày 24 tháng 10 năm 2014) 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÖP XÃ HỘI 
(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 

 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP) 

 

Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƢỢNG 

 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………………………………………………. 

Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ……………… 

Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………... 

2. Hộ khẩu thƣờng trú: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………...

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở  …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………... 

3.  Tình trạng đi học   

Chƣa đi học (Lý do:..........................................................................................................) 

 Đã nghỉ học (Lý do: .........................................................................................................) 

Đang đi học (Ghi cụ thể): ................................................................................................) 

4. Có thẻ BHYT không          Không               Có 

5. Đang hƣởng chế độ nào sau đây: 

Trợ cấp BHXH hàng tháng: ……………………đồng. Hưởng từ tháng………/……. 

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng:………………đồng. Hưởng từ tháng……/……. 

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ………đồng. Hưởng từ tháng……../…. 

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác:…………… đồng. Hưởng từ tháng..……/……. 

6. Thuộc hộ nghèo không     Có  

7. Có khuyết tật không         Có (Dạng tật …………………….………. 

                                                                                      Mức độ khuyết tật ………….… ……) 

8. Thông tin về mẹ của đối tƣợng 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Thông tin về cha của đối tƣợng 
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai 

không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

 Ngày....... tháng ....... năm 20... 
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Thông tin ngƣời khai thay 

Giấy CMND số:………………………….….. 

Ngày cấp:……………………………………. 

Nơi cấp:……………………………………... 

Quan hệ với đối tượng:…………………........ 

Địa chỉ:……………………………………… 

Ngƣời khai 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay 

phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay) 

 

 

 

Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÖP XÃ HỘI 

 

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phƣờng/thị trấn: …………….………….. 

đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ……………………….…….. 

và họp ngày ….tháng……năm……thống nhất kết luận nhƣ sau (Ghi cụ thể diện 

chính sách, chế độ hưởng, thời gian): ………………………......………................ 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………….

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối 

tƣợng theo quy định./. 

 
THƢ KÝ 

                       (Ký, ghi rõ họ tên) 

      

Ngày ..... tháng ..... năm 20… 
CHỦ TỊCH  

 (Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 1b 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  

ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÖP XÃ HỘI 
    (Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 5  

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP) 

________ 

 

Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƢỢNG 

 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………………………………………………. 

Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ……………… 

Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………... 

2. Hộ khẩu thƣờng trú: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………...

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở  …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………... 

3.  Tình trạng đi học   

Chƣa đi học (Lý do:..........................................................................................................) 

 Đã nghỉ học (Lý do: .........................................................................................................) 

Đang đi học (Ghi cụ thể: .................................................................................................) 

4. Có thẻ BHYT không          Không               Có 

5. Đang hƣởng chế độ nào sau đây: 

Trợ cấp BHXH hàng tháng: ……………………đồng. Hưởng từ tháng………/……. 

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng:………………đồng. Hưởng từ tháng……/……. 

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ………đồng. Hưởng từ tháng……../…. 

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác:…………… đồng. Hưởng từ tháng..……/……. 

6. Thuộc hộ nghèo không     Có  

7. Thời điểm phát hiện nhiễm  HIV …………………………………….……………… 

8. Có khuyết tật không         Có (Dạng tật …………………….………. 

                                                                                      Mức độ khuyết tật ………….………..)  

 

9. Khả năng tham gia lao động (Ghi cụ thể)………………...………………….… 

……………………………………………………….…………………..………

…………………………………………………….…………..………………… 
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Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai 

không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

 

Thông tin ngƣời khai thay 

Giấy CMND số:………………………….….. 

Ngày cấp:……………………………………. 

Nơi cấp:……………………………………... 

Quan hệ với đối tượng:…………………........ 

Địa chỉ:……………………………………… 

Ngày....... tháng ....... năm 20... 

Ngƣời khai 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay 

 phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay) 

 

 

 

Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÖP XÃ HỘI 

 

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phƣờng/thị trấn: …….………………….. 

đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ……………………...……… 

và họp ngày ….…tháng……...năm……thống nhất kết luận nhƣ sau (Ghi cụ thể 

diện chính sách, chế độ hưởng, thời gian): ..…………………………………………. 

……………………………………………………………………...…………… 

………..……………………………………………………….………………. 

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối 

tƣợng theo quy định./. 

 
THƢ KÝ 

                    (Ký, ghi rõ họ tên) 

      

Ngày ..... tháng ..... năm 20… 
CHỦ TỊCH  

 (Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 1d 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  

ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÖP XÃ HỘI 
(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP) 

 

Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƢỢNG 

 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………………………………………………. 

Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ……………… 

Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………... 

2. Hộ khẩu thƣờng trú: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………... 

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở  …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………...

3. Có thẻ BHYT không          Không      Có 

4. Đang hƣởng chế độ nào sau đây: 

Lương hưu/Trợ cấp BHXH hàng tháng      : ………đồng. Hưởng từ tháng…/…..… 

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng            :………đồng. Hưởng từ tháng……/…… 

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ………đồng. Hưởng từ tháng….../…… 

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác          :……… đồng. Hưởng từ tháng….…/…… 

5. Thuộc hộ nghèo không     Có  

6. Có khuyết tật không         Có (Dạng tật …………………….………. 

                                                                                      Mức độ khuyết tật ………….………..)  

7. Tình trạng hôn nhân  (Ghi rõ: Không có chồng/vợ; có chồng/vợ đã chết hoặc mất 

tích theo quy định) …………………..…………………………………………….. 

 

8. Ngƣời có nghĩa vụ và quyền phụng dƣỡng (Nếu có, ghi cụ thể  họ tên, tuổi, nghề 

nghiệp, nơi ở,  việc làm, thu nhập):…………………………………………………. 

………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………….…………………….. 

9. Quá trình hoạt động của bản thân (Không bắt buộc):   

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 
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Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai 

không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

 

Thông tin ngƣời khai thay 

Giấy CMND số:……………….………….….. 

Ngày cấp:…………………….………………. 

Nơi cấp:…………………….………………... 

Quan hệ với đối tượng:…….……………........ 

Địa chỉ:…………………….………………… 

Ngày....... tháng ....... năm 20... 

Ngƣời khai 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay  

phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay) 

 

 

 

Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÖP XÃ HỘI 

 

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phƣờng/thị trấn: ….………….………... 

đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của …………………………… 

và họp ngày ……tháng………năm……… thống nhất kết luận nhƣ sau (Ghi   

cụ thể diện chính sách, chế độ hượng, thời gian):…………………………………… 

…………………………………………..……………………………………… 

…………………………………………..……………………………………… 

……………………………………..……………………………………………

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối 

tƣợng theo quy định./. 

 
THƢ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

      

Ngày ..... tháng ..... năm 20..… 
CHỦ TỊCH  

 (Ký, đóng dấu) 

 

 

 

 

  



 

646 

 

Mẫu số 1đ 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  

ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÖP XÃ HỘI 
  (Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 6 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP) 

 

 

Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƢỢNG 

 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………………………………………………. 

Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ……………… 

Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………... 

2. Hộ khẩu thƣờng trú: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………... 

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở  …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………... 

3.  Tình trạng đi học   

Chƣa đi học (Lý do:..........................................................................................................) 

 Đã nghỉ học (Lý do: .........................................................................................................) 

Đang đi học (Ghi cụ thể: .................................................................................................) 

4. Có thẻ BHYT không          Không             Có 

5. Đang hƣởng chế độ nào sau đây: 

Lương hưu/Trợ cấp BHXH hàng tháng      : ………đồng. Hưởng từ tháng…/…..… 

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng            :………đồng. Hưởng từ tháng……/…… 

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ………đồng. Hưởng từ tháng….../…… 

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác          :……… đồng. Hưởng từ tháng….…/…… 

6. Thuộc hộ nghèo không?    Có   

7. Dạng khuyết tật:  ................................. Mức độ khuyết tật:.............................. 

8. Có tham gia làm việc không    Không            Có 

a) Nếu có thì đang làm gì……………………………, thu nhập hàng tháng …………..đồng 

b) Nếu không thì ghi lý do: …………..…………………….………………………………….   

9. Tình trạng hôn nhân :………………………………………………………… 

10. Số con (Nếu có):............ ngƣời. Trong đó, dƣới 36 tháng tuổi:........... ngƣời. 

11. Khả năng tự phục vụ   

............................................................................................................................... 

12. Cá nhân/hộ gia đình đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dƣỡng: ………………... 
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…………………………………………………………………………………... 

……………………...…………………………………………………………… 

 

      Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì 

khai không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

 

Thông tin ngƣời khai thay 

Giấy CMND số:……………….………….….. 

Ngày cấp:…………………….………………. 

Nơi cấp:…………………….………………... 

Quan hệ với đối tượng:…….……………........ 

Địa chỉ:…………………….………………… 

Ngày....... tháng ....... năm 20... 

Ngƣời khai 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay  

phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay) 

 

 

 

Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÖP XÃ HỘI 

 

        Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phƣờng/thị trấn: ………………… 

đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của …………………………… 

và họp  ngày ……tháng………năm……… thống nhất kết luận nhƣ sau (Ghi 

cụ thể diện chính sách, chế độ hưởng, thời gian):…………………………………... 

.………………………………...…………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

         Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách 

cho đối tƣợng theo quy định./. 

 
THƢ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

      

Ngày ..... tháng ..... năm 20… 
CHỦ TỊCH  

 (Ký, đóng dấu) 
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2. Tiếp nhận đối tƣợng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, 

nhà xã hội 

a) Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết:  

- Bƣớc 1: Khi phát hiện thấy có đối tƣợng cần bảo vệ khẩn cấp, công chức 

cấp xã phụ trách công tác lao động, thƣơng binh và xã hội lập biên bản, nếu thấy 

cần thiết phải đƣa đối tƣợng vào chăm sóc, nuôi dƣỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, 

nhà xã hội thì hƣớng dẫn đối tƣợng, gia đình làm hồ sơ theo quy định. 

- Bƣớc 2: Căn cứ hồ sơ của đối tƣợng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

quyết định tiếp nhận đối tƣợng vào chăm sóc, nuôi dƣỡng tại nhà xã hội thuộc 

thẩm quyền quản lý hoặc có văn bản đề nghị Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã 

hội trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định. 

- Bƣớc 3: Khi nhận đƣợc hồ sơ của đối tƣợng và văn bản đề nghị của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội có trách nhiệm 

thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tiếp nhận đối 

tƣợng vào chăm sóc, nuôi dƣỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội thuộc thẩm 

quyền quản lý hoặc có văn bản đề nghị Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội. 

- Bƣớc 4: Khi nhận đƣợc hồ sơ của đối tƣợng và văn bản đề nghị của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội 

quyết định tiếp nhận đối tƣợng vào chăm sóc, nuôi dƣỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, 

nhà xã hội thuộc thẩm quyền quản lý. 

Trƣờng hợp đối tƣợng không đƣợc tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dƣỡng thì 

cơ quan tiếp nhận hồ sơ của đối tƣợng phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bƣớc 5: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức đƣa và 

bàn giao đối tƣợng cho cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp.   

c) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn của đối tƣợng hoặc ngƣời giám hộ (theo mẫu số 08 ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC). 

- Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ ban hành kèm 

theo Thông tƣ số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC).  

- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân của đối tƣợng (nếu có). 

- Biên bản đối với trƣờng hợp khẩn cấp có nguy cơ đe dọa đến tính mạng 

của đối tƣợng. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

Đối tƣợng cần bảo vệ khẩn cấp theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị 

định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ, hoặc ngƣời giám hộ đối tƣợng.  

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy 

ban nhân dân cấp huyện; Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội. 
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g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận đối tƣợng vào 

chăm sóc, nuôi dƣỡng tại nhà xã hội thuộc cấp xã quản lý, hoặc 

- Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận đối tƣợng vào 

chăm sóc, nuôi dƣỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội thuộc thẩm quyền quản lý, 

hoặc 

- Quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội tiếp nhận 

đối tƣợng vào chăm sóc, nuôi dƣỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội thuộc 

thẩm quyền quản lý. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội (mẫu số 08 ban 

hành kèm theo Thông tƣ số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC). 

- Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ ban hành kèm 

theo Thông tƣ số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC).  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tƣợng bảo trợ xã hội; 

- Thông tƣ liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24  tháng 10  

năm 2014 của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội và Bộ Tài chính hƣớng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 

2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tƣợng bảo trợ 

xã hội. 
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Mẫu số 8 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  

ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân…………….. 

 

Tên tôi là: ....................  Sinh ngày......tháng......năm ........  

Hiện đang cƣ trú tại ………………………………………………………. 

          …………………………………………………………………………….. 

Tôi làm đơn này trình bày hoàn cảnh (Nêu cụ thể hoàn cảnh đối tượng, gia đình) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

        Vậy tôi làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, tiếp nhận hoặc 

trình cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận........................................ vào chăm sóc, 

nuôi dƣỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội theo quy định./. 

 

 

 

Ngày....... tháng ....... năm 20... 

Ngƣời làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 1a 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  

ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÖP XÃ HỘI 
(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 

 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP) 

 

Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƢỢNG 

 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………………………………………………. 

Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ……………… 

Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………... 

2. Hộ khẩu thƣờng trú: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………...

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở  …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………... 

3.  Tình trạng đi học   

Chƣa đi học (Lý do:..........................................................................................................) 

 Đã nghỉ học (Lý do: .........................................................................................................) 

Đang đi học (Ghi cụ thể): ................................................................................................) 

4. Có thẻ BHYT không          Không               Có 

5. Đang hƣởng chế độ nào sau đây: 

Trợ cấp BHXH hàng tháng: ……………………đồng. Hưởng từ tháng………/……. 

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng:………………đồng. Hưởng từ tháng……/……. 

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ………đồng. Hưởng từ tháng……../…. 

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác:…………… đồng. Hưởng từ tháng..……/……. 

6. Thuộc hộ nghèo không     Có  

7. Có khuyết tật không         Có (Dạng tật …………………….………. 

                                                                                      Mức độ khuyết tật ………….… ……) 

8. Thông tin về mẹ của đối tƣợng 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Thông tin về cha của đối tƣợng 
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai 

không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

 

Thông tin ngƣời khai thay 

Giấy CMND số:………………………….….. 

Ngày cấp:……………………………………. 

Nơi cấp:……………………………………... 

Quan hệ với đối tượng:…………………........ 

Địa chỉ:……………………………………… 

Ngày....... tháng ....... năm 20... 

Ngƣời khai 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay 

phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay) 

 

 

 

Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÖP XÃ HỘI 

 

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phƣờng/thị trấn: …………….………….. 

đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ……………………….…….. 

và họp ngày ….tháng……năm……thống nhất kết luận nhƣ sau (Ghi cụ thể diện 

chính sách, chế độ hưởng, thời gian): ………………………......………................ 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………….

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối 

tƣợng theo quy định./. 

 
THƢ KÝ 

                       (Ký, ghi rõ họ tên) 

      

Ngày ..... tháng ..... năm 20… 
CHỦ TỊCH  

 (Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 1b 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  

ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÖP XÃ HỘI 
    (Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 5  

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP) 

________ 

 

Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƢỢNG 

 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………………………………………………. 

Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ……………… 

Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………... 

2. Hộ khẩu thƣờng trú: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………...

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở  …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………... 

3.  Tình trạng đi học   

Chƣa đi học (Lý do:..........................................................................................................) 

 Đã nghỉ học (Lý do: .........................................................................................................) 

Đang đi học (Ghi cụ thể: .................................................................................................) 

4. Có thẻ BHYT không          Không               Có 

5. Đang hƣởng chế độ nào sau đây: 

Trợ cấp BHXH hàng tháng: ……………………đồng. Hưởng từ tháng………/……. 

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng:………………đồng. Hưởng từ tháng……/……. 

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ………đồng. Hưởng từ tháng……../…. 

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác:…………… đồng. Hưởng từ tháng..……/……. 

6. Thuộc hộ nghèo không     Có  

7. Thời điểm phát hiện nhiễm  HIV …………………………………….……………… 

8. Có khuyết tật không         Có (Dạng tật …………………….………. 

                                                                                      Mức độ khuyết tật ………….………..)  

 

9. Khả năng tham gia lao động (Ghi cụ thể)………………...………………….… 

……………………………………………………….…………………..………

…………………………………………………….…………..………………… 
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Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai 

không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

 

Thông tin ngƣời khai thay 

Giấy CMND số:………………………….….. 

Ngày cấp:……………………………………. 

Nơi cấp:……………………………………... 

Quan hệ với đối tượng:…………………........ 

Địa chỉ:……………………………………… 

Ngày....... tháng ....... năm 20... 

Ngƣời khai 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay 

 phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay) 

 

 

 

Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÖP XÃ HỘI 

 

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phƣờng/thị trấn: …….………………….. 

đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ……………………...……… 

và họp ngày ….…tháng……...năm……thống nhất kết luận nhƣ sau (Ghi cụ thể 

diện chính sách, chế độ hưởng, thời gian): ..…………………………………………. 

……………………………………………………………………...…………… 

………..……………………………………………………….………………. 

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối 

tƣợng theo quy định./. 

 
THƢ KÝ 

                    (Ký, ghi rõ họ tên) 

      

Ngày ..... tháng ..... năm 20… 
CHỦ TỊCH  

 (Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 1c 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  

ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÖP XÃ HỘI 
    (Áp dụng đối với  đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP) 

_________________ 

 

Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƢỢNG 

 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………………………………………………. 

Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ……………… 

Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………... 

2. Hộ khẩu thƣờng trú: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………... 

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở  …………………………….……………… 

…………………………………………………………………………………...

3. Có thẻ BHYT không       Không   Có 

4. Thuộc hộ nghèo không     Có  

5. Tình trạng hôn nhân  (Ghi rõ: Không có chồng/vợ; có chồng/vợ đã chết hoặc mất 

tích heo quy định) …………………………………………………………………………… 

6. Số con đang nuôi………………. ngƣời. Trong đó dƣới 16 tuổi ……..ngƣời; 

 từ 16 đến 22 tuổi đang học phổ thông, học nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao  

đẳng, đại học………. ngƣời.  

7. Thông tin về con thứ nhất (Ghi cụ thể họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở, tình trạng 

đi học, chế độ chính sách đang hưởng)……………………………………….……… 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

8. Thông tin con thứ hai trở đi (Khai đầy đủ thông tin như con thứ nhất)……………. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai 

không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

 

 

Thông tin ngƣời khai thay 

Giấy CMND số:……………….………….….. 

Ngày cấp:…………………….………………. 

Nơi cấp:…………………….………………... 

Quan hệ với đối tượng:…….……………........ 

Địa chỉ:…………………….………………… 

Ngày....... tháng ....... năm 20... 

Ngƣời khai 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay 

 phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay) 

 

 

 

Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÖP XÃ HỘI 

 

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phƣờng/thị trấn: ……...……………….. 

đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ………..……………...…… 

 và họp ngày …    tháng…….năm……thống nhất kết luận nhƣ sau (Ghi cụ  thể 

diện chính sách, chế độ hưởng, thời gian): 

..………………………..………………………………………………….…… 

……………..………………………………………………………...………… 

………..………..………………………………………………….…………… 

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho 

đối tƣợng theo quy định./. 

 
THƢ KÝ 

                       (Ký, ghi rõ họ tên) 

      

Ngày ..... tháng ..... năm 20… 
CHỦ TỊCH  

 (Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 1d 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  

ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÖP XÃ HỘI 
(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP) 

 

Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƢỢNG 

 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………………………………………………. 

Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ……………… 

Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………... 

2. Hộ khẩu thƣờng trú: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………... 

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở  …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………...

3. Có thẻ BHYT không          Không      Có 

4. Đang hƣởng chế độ nào sau đây: 

Lương hưu/Trợ cấp BHXH hàng tháng      : ………đồng. Hưởng từ tháng…/…..… 

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng            :………đồng. Hưởng từ tháng……/…… 

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ………đồng. Hưởng từ tháng….../…… 

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác          :……… đồng. Hưởng từ tháng….…/…… 

5. Thuộc hộ nghèo không     Có  

6. Có khuyết tật không         Có (Dạng tật …………………….………. 

                                                                                      Mức độ khuyết tật ………….………..)  

7. Tình trạng hôn nhân  (Ghi rõ: Không có chồng/vợ; có chồng/vợ đã chết hoặc mất 

tích theo quy định) …………………..…………………………………………….. 

 

8. Ngƣời có nghĩa vụ và quyền phụng dƣỡng (Nếu có, ghi cụ thể  họ tên, tuổi, nghề 

nghiệp, nơi ở,  việc làm, thu nhập):…………………………………………………. 

………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………….…………………….. 

9. Quá trình hoạt động của bản thân (Không bắt buộc):   

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 
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Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai 

không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

 

Thông tin ngƣời khai thay 

Giấy CMND số:……………….………….….. 

Ngày cấp:…………………….………………. 

Nơi cấp:…………………….………………... 

Quan hệ với đối tượng:…….……………........ 

Địa chỉ:…………………….………………… 

Ngày....... tháng ....... năm 20... 

Ngƣời khai 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay  

phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay) 

 

 

 

Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÖP XÃ HỘI 

 

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phƣờng/thị trấn: ….………….………... 

đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của …………………………… 

và họp ngày ……tháng………năm……… thống nhất kết luận nhƣ sau (Ghi   

cụ thể diện chính sách, chế độ hượng, thời gian):…………………………………… 

…………………………………………..……………………………………… 

…………………………………………..……………………………………… 

……………………………………..……………………………………………

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối 

tƣợng theo quy định./. 

 
THƢ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

      

Ngày ..... tháng ..... năm 20..… 
CHỦ TỊCH  

 (Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 1đ 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  

ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÖP XÃ HỘI 
  (Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 6 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP) 

 

 

Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƢỢNG 

 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………………………………………………. 

Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ……………… 

Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………... 

2. Hộ khẩu thƣờng trú: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………... 

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở  …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………... 

3.  Tình trạng đi học   

Chƣa đi học (Lý do:..........................................................................................................) 

 Đã nghỉ học (Lý do: .........................................................................................................) 

Đang đi học (Ghi cụ thể: .................................................................................................) 

4. Có thẻ BHYT không          Không             Có 

5. Đang hƣởng chế độ nào sau đây: 

Lương hưu/Trợ cấp BHXH hàng tháng      : ………đồng. Hưởng từ tháng…/…..… 

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng            :………đồng. Hưởng từ tháng……/…… 

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ………đồng. Hưởng từ tháng….../…… 

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác          :……… đồng. Hưởng từ tháng….…/…… 

6. Thuộc hộ nghèo không     Có   

7. Dạng khuyết tật:  ................................. Mức độ khuyết tật:.............................. 

8. Có tham gia làm việc không    Không            Có 

a) Nếu có thì đang làm gì……………………………, thu nhập hàng tháng …………..đồng 

b) Nếu không thì ghi lý do: …………..…………………….………………………………….   

9. Tình trạng hôn nhân :………………………………………………………… 

10. Số con (Nếu có):............ ngƣời. Trong đó, dƣới 36 tháng tuổi:........... ngƣời. 

11. Khả năng tự phục vụ   

............................................................................................................................... 

12. Cá nhân/hộ gia đình đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dƣỡng: ………………... 
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…………………………………………………………………………………... 

……………………...…………………………………………………………… 

 

      Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì 

khai không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

 

Thông tin ngƣời khai thay 

Giấy CMND số:……………….………….….. 

Ngày cấp:…………………….………………. 

Nơi cấp:…………………….………………... 

Quan hệ với đối tượng:…….……………........ 

Địa chỉ:…………………….………………… 

Ngày....... tháng ....... năm 20... 

Ngƣời khai 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay  

phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay) 

 

 

 

Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÖP XÃ HỘI 

 

        Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phƣờng/thị trấn: ………………… 

đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của …………………………… 

và họp  ngày ……tháng………năm……… thống nhất kết luận nhƣ sau (Ghi 

cụ thể diện chính sách, chế độ hưởng, thời gian):…………………………………... 

.………………………………...…………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

         Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách 

cho đối tƣợng theo quy định./. 

 
THƢ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

      

Ngày ..... tháng ..... năm 20… 
CHỦ TỊCH  

 (Ký, đóng dấu) 
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3. Tiếp nhận đối tƣợng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội: 

a) Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết:  

- Bƣớc 1: Đối tƣợng hoặc ngƣời giám hộ làm hồ sơ theo quy định, gửi cơ sở 

bảo trợ xã hội, nhà xã hội. 

- Bƣớc 2: Khi nhận đƣợc hồ sơ của đối tƣợng, ngƣời đứng đầu cơ sở bảo trợ 

xã hội, nhà xã hội quyết định tiếp nhận và ký hợp đồng dịch vụ chăm sóc theo quy 

định. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bƣu chính.   

c) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn của đối tƣợng hoặc ngƣời giám hộ (theo mẫu số 08 ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC). 

- Sơ yếu lý lịch của đối tƣợng (theo mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tƣ 

số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC).  

- Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (theo mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ ban hành 

kèm theo Thông tƣ số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC).  

- Bản sao giấy khai sinh đối với trẻ em; trƣờng hợp trẻ em bị bỏ rơi phải làm 

thủ tục đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch. 

- Hợp đồng dịch vụ chăm sóc. 

- Các giấy tờ liên quan khác (nếu có). 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

Đối tƣợng tự nguyện sống tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội theo quy định 

tại Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ, hoặc ngƣời 

giám hộ đối tƣợng.  

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngƣời đứng đầu cơ sở bảo trợ 

xã hội, nhà xã hội. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định quyết định tiếp nhận 

của ngƣời đứng đầu cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội.  

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn của đối tƣợng hoặc ngƣời giám hộ (mẫu số 08 ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC). 

- Sơ yếu lý lịch của đối tƣợng (mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tƣ số 

29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC).  

- Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ ban hành kèm 

theo Thông tƣ số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC).  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đối tƣợng tự nguyện 

sống tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội. 
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l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tƣợng bảo trợ xã hội; 

- Thông tƣ liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24  tháng 10  

năm 2014 của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội và Bộ Tài chính hƣớng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 

2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tƣợng bảo trợ 

xã hội. 
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Mẫu số 8 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  

ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân…………….. 

 

Tên tôi là: ....................  Sinh ngày......tháng......năm ........  

Hiện đang cƣ trú tại ………………………………………………………. 

          …………………………………………………………………………….. 

Tôi làm đơn này trình bày hoàn cảnh (Nêu cụ thể hoàn cảnh đối tượng, gia đình) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

        Vậy tôi làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, tiếp nhận hoặc 

trình cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận........................................ vào chăm sóc, 

nuôi dƣỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội theo quy định./. 

 

 

 

Ngày....... tháng ....... năm 20... 

Ngƣời làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 9 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  

ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH   
(Áp dụng đối với đối tượng tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội) 

 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): …………………………………………………….. 

Tên thƣờng gọi:  ................................................................................................ …. 

2. Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… 3.Giới tính: ……..  

4. Dân tộc: …………….  

5. Giấy CMND số ………….. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:………..…………. 

6. Hộ khẩu thƣờng trú:  ………….……………………………………………… 

7. Nơi ở (Ghi rõ địa chỉ):…………………..…………………………...…………. 

8. Trình độ văn hóa:……….. ………………………………..………………….. 

9. Tình trạng sức khỏe (Ghi cụ thể trình trạng bệnh tật):………………………….… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

10. Khi cần báo tin cho (Tên, địa chỉ, số điện thoại):  ............................................ …. 

…………………………………………………………………………………… 

11. Quan hệ gia đình (Ghi đầy đủ bố mẹ, vợ chồng, con và anh chị em ruột) 

Số 

TT 
Họ và tên 

Quan 

hệ 
Tuổi 

Nghề 

nghiệp 
Nơi ở 

      

      

      

      

      

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai 

không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

 

 

Ngày…… tháng….. năm 20… 

Ngƣời khai  
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

Uỷ ban nhân dân xã/phƣờng/thị trấn…………………………………... xác 

nhận Ông/bà/cháu ………………………. .có hoàn cảnh nhƣ trên là đúng./. 

                                                                                Ngày…… tháng….. năm 20… 

                                                                            CHỦ TỊCH 
                                                                                                               (Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 1a 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  

ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÖP XÃ HỘI 
(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 

 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP) 

 

Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƢỢNG 

 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………………………………………………. 

Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ……………… 

Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………... 

2. Hộ khẩu thƣờng trú: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………...

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở  …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………... 

3.  Tình trạng đi học   

Chƣa đi học (Lý do:..........................................................................................................) 

 Đã nghỉ học (Lý do: .........................................................................................................) 

Đang đi học (Ghi cụ thể): ................................................................................................) 

4. Có thẻ BHYT không          Không               Có 

5. Đang hƣởng chế độ nào sau đây: 

Trợ cấp BHXH hàng tháng: ……………………đồng. Hưởng từ tháng………/……. 

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng:………………đồng. Hưởng từ tháng……/……. 

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ………đồng. Hưởng từ tháng……../…. 

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác:…………… đồng. Hưởng từ tháng..……/……. 

6. Thuộc hộ nghèo không     Có  

7. Có khuyết tật không         Có (Dạng tật …………………….………. 

                                                                                      Mức độ khuyết tật ………….… ……) 

8. Thông tin về mẹ của đối tƣợng 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Thông tin về cha của đối tƣợng 
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai 

không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

 

Thông tin ngƣời khai thay 

Giấy CMND số:………………………….….. 

Ngày cấp:……………………………………. 

Nơi cấp:……………………………………... 

Quan hệ với đối tượng:…………………........ 

Địa chỉ:……………………………………… 

Ngày....... tháng ....... năm 20... 

Ngƣời khai 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay 

phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay) 

 

 

 

Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÖP XÃ HỘI 

 

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phƣờng/thị trấn: …………….………….. 

đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ……………………….…….. 

và họp ngày ….tháng……năm……thống nhất kết luận nhƣ sau (Ghi cụ thể diện 

chính sách, chế độ hưởng, thời gian): ………………………......………................ 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………….

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối 

tƣợng theo quy định./. 

 
THƢ KÝ 

                       (Ký, ghi rõ họ tên) 

      

Ngày ..... tháng ..... năm 20… 
CHỦ TỊCH  

 (Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 1b 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  

ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÖP XÃ HỘI 
    (Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 5  

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP) 

________ 

 

Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƢỢNG 

 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………………………………………………. 

Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ……………… 

Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………... 

2. Hộ khẩu thƣờng trú: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………...

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở  …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………... 

3.  Tình trạng đi học   

Chƣa đi học (Lý do:..........................................................................................................) 

 Đã nghỉ học (Lý do: .........................................................................................................) 

Đang đi học (Ghi cụ thể: .................................................................................................) 

4. Có thẻ BHYT không          Không               Có 

5. Đang hƣởng chế độ nào sau đây: 

Trợ cấp BHXH hàng tháng: ……………………đồng. Hưởng từ tháng………/……. 

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng:………………đồng. Hưởng từ tháng……/……. 

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ………đồng. Hưởng từ tháng……../…. 

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác:…………… đồng. Hưởng từ tháng..……/……. 

6. Thuộc hộ nghèo không     Có  

7. Thời điểm phát hiện nhiễm  HIV …………………………………….……………… 

8. Có khuyết tật không         Có (Dạng tật …………………….………. 

                                                                                      Mức độ khuyết tật ………….………..)  

 

9. Khả năng tham gia lao động (Ghi cụ thể)………………...………………….… 

……………………………………………………….…………………..………

…………………………………………………….…………..………………… 
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Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai 

không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

 

Thông tin ngƣời khai thay 

Giấy CMND số:………………………….….. 

Ngày cấp:……………………………………. 

Nơi cấp:……………………………………... 

Quan hệ với đối tượng:…………………........ 

Địa chỉ:……………………………………… 

Ngày....... tháng ....... năm 20... 

Ngƣời khai 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay 

 phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay) 

 

 

 

Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÖP XÃ HỘI 

 

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phƣờng/thị trấn: …….………………….. 

đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ……………………...……… 

và họp ngày ….…tháng……...năm……thống nhất kết luận nhƣ sau (Ghi cụ thể 

diện chính sách, chế độ hưởng, thời gian): ..…………………………………………. 

……………………………………………………………………...…………… 

………..……………………………………………………….………………. 

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối 

tƣợng theo quy định./. 

 
THƢ KÝ 

                    (Ký, ghi rõ họ tên) 

      

Ngày ..... tháng ..... năm 20… 
CHỦ TỊCH  

 (Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 1c 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  

ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÖP XÃ HỘI 
    (Áp dụng đối với  đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP) 

_________________ 

 

Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƢỢNG 

 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………………………………………………. 

Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ……………… 

Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………... 

2. Hộ khẩu thƣờng trú: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………... 

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở  …………………………….……………… 

…………………………………………………………………………………...

3. Có thẻ BHYT không       Không   Có 

4. Thuộc hộ nghèo không     Có  

5. Tình trạng hôn nhân  (Ghi rõ: Không có chồng/vợ; có chồng/vợ đã chết hoặc mất 

tích heo quy định) …………………………………………………………………………… 

6. Số con đang nuôi………………. ngƣời. Trong đó dƣới 16 tuổi ……..ngƣời; 

 từ 16 đến 22 tuổi đang học phổ thông, học nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao  

đẳng, đại học………. ngƣời.  

7. Thông tin về con thứ nhất (Ghi cụ thể họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở, tình trạng 

đi học, chế độ chính sách đang hưởng)……………………………………….……… 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

8. Thông tin con thứ hai trở đi (Khai đầy đủ thông tin như con thứ nhất)……………. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai 

không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

 

 

Thông tin ngƣời khai thay 

Giấy CMND số:……………….………….….. 

Ngày cấp:…………………….………………. 

Nơi cấp:…………………….………………... 

Quan hệ với đối tượng:…….……………........ 

Địa chỉ:…………………….………………… 

Ngày....... tháng ....... năm 20... 

Ngƣời khai 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay 

 phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay) 

 

 

 

Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÖP XÃ HỘI 

 

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phƣờng/thị trấn: ……...……………….. 

đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ………..……………...…… 

 và họp ngày …    tháng…….năm……thống nhất kết luận nhƣ sau (Ghi cụ  thể 

diện chính sách, chế độ hưởng, thời gian): 

..………………………..………………………………………………….…… 

……………..………………………………………………………...………… 

………..………..………………………………………………….…………… 

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho 

đối tƣợng theo quy định./. 

 
THƢ KÝ 

                       (Ký, ghi rõ họ tên) 

      

Ngày ..... tháng ..... năm 20… 
CHỦ TỊCH  

 (Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 1d 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  

ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÖP XÃ HỘI 
(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP) 

 

Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƢỢNG 

 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………………………………………………. 

Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ……………… 

Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………... 

2. Hộ khẩu thƣờng trú: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………... 

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở  …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………...

3. Có thẻ BHYT không          Không      Có 

4. Đang hƣởng chế độ nào sau đây: 

Lương hưu/Trợ cấp BHXH hàng tháng      : ………đồng. Hưởng từ tháng…/…..… 

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng            :………đồng. Hưởng từ tháng……/…… 

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ………đồng. Hưởng từ tháng….../…… 

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác          :……… đồng. Hưởng từ tháng….…/…… 

5. Thuộc hộ nghèo không     Có  

6. Có khuyết tật không         Có (Dạng tật …………………….………. 

                                                                                      Mức độ khuyết tật ………….………..)  

7. Tình trạng hôn nhân  (Ghi rõ: Không có chồng/vợ; có chồng/vợ đã chết hoặc mất 

tích theo quy định) …………………..…………………………………………….. 

 

8. Ngƣời có nghĩa vụ và quyền phụng dƣỡng (Nếu có, ghi cụ thể  họ tên, tuổi, nghề 

nghiệp, nơi ở,  việc làm, thu nhập):…………………………………………………. 

………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………….…………………….. 

9. Quá trình hoạt động của bản thân (Không bắt buộc):   

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 
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Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai 

không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

 

Thông tin ngƣời khai thay 

Giấy CMND số:……………….………….….. 

Ngày cấp:…………………….………………. 

Nơi cấp:…………………….………………... 

Quan hệ với đối tượng:…….……………........ 

Địa chỉ:…………………….………………… 

Ngày....... tháng ....... năm 20... 

Ngƣời khai 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay  

phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay) 

 

 

 

Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÖP XÃ HỘI 

 

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phƣờng/thị trấn: ….………….………... 

đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của …………………………… 

và họp ngày ……tháng………năm……… thống nhất kết luận nhƣ sau (Ghi   

cụ thể diện chính sách, chế độ hượng, thời gian):…………………………………… 

…………………………………………..……………………………………… 

…………………………………………..……………………………………… 

……………………………………..……………………………………………

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối 

tƣợng theo quy định./. 

 
THƢ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

      

Ngày ..... tháng ..... năm 20..… 
CHỦ TỊCH  

 (Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 1đ 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  

ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÖP XÃ HỘI 
  (Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 6 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP) 

 

 

Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƢỢNG 

 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………………………………………………. 

Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ……………… 

Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………... 

2. Hộ khẩu thƣờng trú: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………... 

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở  …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………... 

3.  Tình trạng đi học   

Chƣa đi học (Lý do:..........................................................................................................) 

 Đã nghỉ học (Lý do: .........................................................................................................) 

Đang đi học (Ghi cụ thể: .................................................................................................) 

4. Có thẻ BHYT không          Không             Có 

5. Đang hƣởng chế độ nào sau đây: 

Lương hưu/Trợ cấp BHXH hàng tháng      : ………đồng. Hưởng từ tháng…/…..… 

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng            :………đồng. Hưởng từ tháng……/…… 

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ………đồng. Hưởng từ tháng….../…… 

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác          :……… đồng. Hưởng từ tháng….…/…… 

6. Thuộc hộ nghèo không     Có   

7. Dạng khuyết tật:  ................................. Mức độ khuyết tật:.............................. 

8. Có tham gia làm việc không    Không            Có 

a) Nếu có thì đang làm gì……………………………, thu nhập hàng tháng …………..đồng 

b) Nếu không thì ghi lý do: …………..…………………….………………………………….   

9. Tình trạng hôn nhân :………………………………………………………… 

10. Số con (Nếu có):............ ngƣời. Trong đó, dƣới 36 tháng tuổi:........... ngƣời. 

11. Khả năng tự phục vụ   

............................................................................................................................... 

12. Cá nhân/hộ gia đình đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dƣỡng: ………………... 
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…………………………………………………………………………………... 

……………………...…………………………………………………………… 

 

      Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì 

khai không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

 

Thông tin ngƣời khai thay 

Giấy CMND số:……………….………….….. 

Ngày cấp:…………………….………………. 

Nơi cấp:…………………….………………... 

Quan hệ với đối tượng:…….……………........ 

Địa chỉ:…………………….………………… 

Ngày....... tháng ....... năm 20... 

Ngƣời khai 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay  

phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay) 

 

 

 

Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÖP XÃ HỘI 

 

        Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phƣờng/thị trấn: ………………… 

đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của …………………………… 

và họp  ngày ……tháng………năm……… thống nhất kết luận nhƣ sau (Ghi 

cụ thể diện chính sách, chế độ hưởng, thời gian):…………………………………... 

.………………………………...…………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

         Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách 

cho đối tƣợng theo quy định./. 

 
THƢ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

      

Ngày ..... tháng ..... năm 20… 
CHỦ TỊCH  

 (Ký, đóng dấu) 
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4. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hƣởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 

các đối tƣợng bảo trợ xã hội (bao gồm cả ngƣời KT, ngƣời khuyết tật mang 

thai nuôi con dƣới 36 tháng tuổi):   

a) Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết:  

- Bƣớc 1: Đối tƣợng bảo trợ xã hội hoặc ngƣời giám hộ của đối tƣợng làm 

hồ sơ theo quy định, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Bƣớc 2: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Hội đồng xét 

duyệt trợ giúp xã hội thực hiện xét duyệt và niêm yết công khai kết quả xét duyệt 

tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 07 ngày. Hết thời gian niêm yết, 

nếu không có khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt bổ sung biên bản họp kết luận của 

Hội đồng vào hồ sơ của đối tƣợng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Trƣờng hợp có khiếu nại, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đƣợc khiếu nại, Hội đồng xét duyệt kết luận và công khai về vấn đề khiếu nại, trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc biên bản 

kết luận của Hội đồng xét duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản 

(kèm theo hồ sơ của đối tƣợng) gửi Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội. 

- Bƣớc 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ của 

đối tƣợng và văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao 

động - Thƣơng binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện quyết định trợ cấp xã hội cho đối tƣợng.  

Trƣờng hợp đối tƣợng không đủ điều kiện hƣởng, Phòng Lao động - Thƣơng 

binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bƣớc 5: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc văn bản 

trình của Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện xem xét, quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tƣợng. 

b) Cách thức thực hiện:  

Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bƣu chính.  

c) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ khai của đối tƣợng (theo mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC, trong đó: 

+ Mẫu số 1a: Áp dụng đối với đối tƣợng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 

Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP. 

+ Mẫu số 1b: Áp dụng đối với đối tƣợng quy định tại Khoản 3 Điều 5  

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP. 

+ Mẫu số 1c: Áp dụng đối với  đối tƣợng quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị 

định số 136/2013/NĐ-CP. 

+ Mẫu số 1d: Áp dụng đối với đối tƣợng quy định tại Khoản 5 Điều 5 Nghị 

định số 136/2013/NĐ-CP 
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+ Mẫu số 1đ: Áp dụng đối với đối tƣợng quy định tại Khoản 6 Điều 5 Nghị 

định số 136/2013/NĐ-CP). 

- Bản sao sổ hộ khẩu của đối tƣợng hoặc văn bản xác nhận của công an cấp xã. 

- Bản sao giấy khai sinh đối với trƣờng hợp trẻ em. 

- Giấy tờ xác nhận bị nhiễm HIV của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với 

trƣờng hợp bị nhiễm HIV. 

- Bản sao giấy khai sinh của con của ngƣời đơn thân đối với trƣờng hợp 

ngƣời đơn thân nghèo đang nuôi con. 

- Sơ yếu lý lịch của ngƣời nhận chăm sóc ngƣời cao tuổi có xác nhận của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và đơn của ngƣời nhận chăm sóc, nuôi dƣỡng 

theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tƣ số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC 

đối với đối tƣợng là ngƣời cao tuổi thuộc hộ nghèo không có ngƣời có nghĩa vụ và 

quyền phụng dƣỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận 

vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhƣng có ngƣời nhận chăm sóc tại cộng đồng. 

+ Đối với Ngƣời khuyết tật bổ sung Giấy xác nhận khuyết tật 

+ Đối với trƣờng hợp đang mang thai hoặc nuôi con dƣới 36 tháng tuổi thì 

bổ sung giấy xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền và giấy khai sinh của con 

+ Trƣờng hợp điều chỉnh thôi hƣởng có văn bản kiến nghị của cá nhân, tổ chức. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

Đối tƣợng hƣởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại Điều 5 Nghị định 

số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ hoặc ngƣời giám hộ của đối tƣợng bảo trợ xã hội. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định trợ cấp, điều chỉnh, thôi hƣởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện.  

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d và 1đ ban hành kèm 

theo Thông tƣ số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC. 

- Đơn của ngƣời nhận chăm sóc, nuôi dƣỡng (mẫu số 04 ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC).  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tƣợng bảo trợ xã hội; 
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- Thông tƣ liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24  tháng 10  

năm 2014 của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội và Bộ Tài chính hƣớng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 

2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tƣợng bảo trợ 

xã hội. 
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Mẫu số 1a 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  

ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÖP XÃ HỘI 
(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 

 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP) 

 

Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƢỢNG 

 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………………………………………………. 

Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ……………… 

Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………... 

2. Hộ khẩu thƣờng trú: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………...

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở  …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………... 

3.  Tình trạng đi học   

Chƣa đi học (Lý do:..........................................................................................................) 

 Đã nghỉ học (Lý do: .........................................................................................................) 

Đang đi học (Ghi cụ thể): ................................................................................................) 

4. Có thẻ BHYT không          Không               Có 

5. Đang hƣởng chế độ nào sau đây: 

Trợ cấp BHXH hàng tháng: ……………………đồng. Hưởng từ tháng………/……. 

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng:………………đồng. Hưởng từ tháng……/……. 

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ………đồng. Hưởng từ tháng……../…. 

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác:…………… đồng. Hưởng từ tháng..……/……. 

6. Thuộc hộ nghèo không     Có  

7. Có khuyết tật không         Có (Dạng tật …………………….………. 

                                                                                      Mức độ khuyết tật ………….… ……) 

8. Thông tin về mẹ của đối tƣợng 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Thông tin về cha của đối tƣợng 
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 



 

679 

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai 

không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

 

Thông tin ngƣời khai thay 

Giấy CMND số:………………………….….. 

Ngày cấp:……………………………………. 

Nơi cấp:……………………………………... 

Quan hệ với đối tượng:…………………........ 

Địa chỉ:……………………………………… 

Ngày....... tháng ....... năm 20... 

Ngƣời khai 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay 

phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay) 

 

 

 

Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÖP XÃ HỘI 

 

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phƣờng/thị trấn: …………….………….. 

đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ……………………….…….. 

và họp ngày ….tháng……năm……thống nhất kết luận nhƣ sau (Ghi cụ thể diện 

chính sách, chế độ hưởng, thời gian): ………………………......………................ 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………….

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối 

tƣợng theo quy định./. 

 
THƢ KÝ 

                       (Ký, ghi rõ họ tên) 

      

Ngày ..... tháng ..... năm 20… 
CHỦ TỊCH  

 (Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 1b 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  

ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÖP XÃ HỘI 
    (Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 5  

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP) 

________ 

 

Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƢỢNG 

 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………………………………………………. 

Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ……………… 

Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………... 

2. Hộ khẩu thƣờng trú: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………...

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở  …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………... 

3.  Tình trạng đi học   

Chƣa đi học (Lý do:..........................................................................................................) 

 Đã nghỉ học (Lý do: .........................................................................................................) 

Đang đi học (Ghi cụ thể: .................................................................................................) 

4. Có thẻ BHYT không          Không               Có 

5. Đang hƣởng chế độ nào sau đây: 

Trợ cấp BHXH hàng tháng: ……………………đồng. Hưởng từ tháng………/……. 

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng:………………đồng. Hưởng từ tháng……/……. 

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ………đồng. Hưởng từ tháng……../…. 

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác:…………… đồng. Hưởng từ tháng..……/……. 

6. Thuộc hộ nghèo không     Có  

7. Thời điểm phát hiện nhiễm  HIV …………………………………….……………… 

8. Có khuyết tật không         Có (Dạng tật …………………….………. 

                                                                                      Mức độ khuyết tật ………….………..)  

 

9. Khả năng tham gia lao động (Ghi cụ thể)………………...………………….… 

……………………………………………………….…………………..………

…………………………………………………….…………..………………… 
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Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai 

không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

 

Thông tin ngƣời khai thay 

Giấy CMND số:………………………….….. 

Ngày cấp:……………………………………. 

Nơi cấp:……………………………………... 

Quan hệ với đối tượng:…………………........ 

Địa chỉ:……………………………………… 

Ngày....... tháng ....... năm 20... 

Ngƣời khai 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay 

 phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay) 

 

 

 

Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÖP XÃ HỘI 

 

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phƣờng/thị trấn: …….………………….. 

đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ……………………...……… 

và họp ngày ….…tháng……...năm……thống nhất kết luận nhƣ sau (Ghi cụ thể 

diện chính sách, chế độ hưởng, thời gian): ..…………………………………………. 

……………………………………………………………………...…………… 

………..……………………………………………………….………………. 

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối 

tƣợng theo quy định./. 

 
THƢ KÝ 

                    (Ký, ghi rõ họ tên) 

      

Ngày ..... tháng ..... năm 20… 
CHỦ TỊCH  

 (Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 1c 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  

ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÖP XÃ HỘI 
    (Áp dụng đối với  đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP) 

_________________ 

 

Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƢỢNG 

 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………………………………………………. 

Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ……………… 

Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………... 

2. Hộ khẩu thƣờng trú: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………... 

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở  …………………………….……………… 

…………………………………………………………………………………...

3. Có thẻ BHYT không       Không   Có 

4. Thuộc hộ nghèo không     Có  

5. Tình trạng hôn nhân  (Ghi rõ: Không có chồng/vợ; có chồng/vợ đã chết hoặc mất 

tích heo quy định) …………………………………………………………………………… 

6. Số con đang nuôi………………. ngƣời. Trong đó dƣới 16 tuổi ……..ngƣời; 

 từ 16 đến 22 tuổi đang học phổ thông, học nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao  

đẳng, đại học………. ngƣời.  

7. Thông tin về con thứ nhất (Ghi cụ thể họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở, tình trạng 

đi học, chế độ chính sách đang hưởng)……………………………………….……… 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

8. Thông tin con thứ hai trở đi (Khai đầy đủ thông tin như con thứ nhất)……………. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai 

không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

 

 

Thông tin ngƣời khai thay 

Giấy CMND số:……………….………….….. 

Ngày cấp:…………………….………………. 

Nơi cấp:…………………….………………... 

Quan hệ với đối tượng:…….……………........ 

Địa chỉ:…………………….………………… 

Ngày....... tháng ....... năm 20... 

Ngƣời khai 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay 

 phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay) 

 

 

 

Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÖP XÃ HỘI 

 

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phƣờng/thị trấn: ……...……………….. 

đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ………..……………...…… 

 và họp ngày …    tháng…….năm……thống nhất kết luận nhƣ sau (Ghi cụ  thể 

diện chính sách, chế độ hưởng, thời gian): 

..………………………..………………………………………………….…… 

……………..………………………………………………………...………… 

………..………..………………………………………………….…………… 

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho 

đối tƣợng theo quy định./. 

 
THƢ KÝ 

                       (Ký, ghi rõ họ tên) 

      

Ngày ..... tháng ..... năm 20… 
CHỦ TỊCH  

 (Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 1d 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  

ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÖP XÃ HỘI 
(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP) 

 

Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƢỢNG 

 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………………………………………………. 

Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ……………… 

Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………... 

2. Hộ khẩu thƣờng trú: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………... 

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở  …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………...

3. Có thẻ BHYT không          Không      Có 

4. Đang hƣởng chế độ nào sau đây: 

Lương hưu/Trợ cấp BHXH hàng tháng      : ………đồng. Hưởng từ tháng…/…..… 

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng            :………đồng. Hưởng từ tháng……/…… 

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ………đồng. Hưởng từ tháng….../…… 

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác          :……… đồng. Hưởng từ tháng….…/…… 

5. Thuộc hộ nghèo không     Có  

6. Có khuyết tật không        Không     Có (Dạng tật …………………….………. 

                                                                                      Mức độ khuyết tật ………….………..)  

7. Tình trạng hôn nhân  (Ghi rõ: Không có chồng/vợ; có chồng/vợ đã chết hoặc mất 

tích theo quy định) …………………..…………………………………………….. 

 

8. Ngƣời có nghĩa vụ và quyền phụng dƣỡng (Nếu có, ghi cụ thể  họ tên, tuổi, nghề 

nghiệp, nơi ở,  việc làm, thu nhập):…………………………………………………. 

………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………….…………………….. 

9. Quá trình hoạt động của bản thân (Không bắt buộc):   

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 
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Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai 

không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

 

Thông tin ngƣời khai thay 

Giấy CMND số:……………….………….….. 

Ngày cấp:…………………….………………. 

Nơi cấp:…………………….………………... 

Quan hệ với đối tượng:…….……………........ 

Địa chỉ:…………………….………………… 

Ngày....... tháng ....... năm 20... 

Ngƣời khai 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay  

phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay) 

 

 

 

Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÖP XÃ HỘI 

 

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phƣờng/thị trấn: ….………….………... 

đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của …………………………… 

và họp ngày ……tháng………năm……… thống nhất kết luận nhƣ sau (Ghi   

cụ thể diện chính sách, chế độ hượng, thời gian):…………………………………… 

…………………………………………..……………………………………… 

…………………………………………..……………………………………… 

……………………………………..……………………………………………

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối 

tƣợng theo quy định./. 

 
THƢ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

      

Ngày ..... tháng ..... năm 20..… 
CHỦ TỊCH  

 (Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 1đ 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  

ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÖP XÃ HỘI 
  (Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 6 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP) 

 

 

Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƢỢNG 

 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………………………………………………. 

Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ……………… 

Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………... 

2. Hộ khẩu thƣờng trú: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………... 

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở  …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………... 

3.  Tình trạng đi học   

Chƣa đi học (Lý do:..........................................................................................................) 

 Đã nghỉ học (Lý do: .........................................................................................................) 

Đang đi học (Ghi cụ thể: .................................................................................................) 

4. Có thẻ BHYT không          Không             Có 

5. Đang hƣởng chế độ nào sau đây: 

Lương hưu/Trợ cấp BHXH hàng tháng      : ………đồng. Hưởng từ tháng…/…..… 

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng            :………đồng. Hưởng từ tháng……/…… 

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ………đồng. Hưởng từ tháng….../…… 

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác          :……… đồng. Hưởng từ tháng….…/…… 

6. Thuộc hộ nghèo không     Có   

7. Dạng khuyết tật:  ................................. Mức độ khuyết tật:.............................. 

8. Có tham gia làm việc không    Không            Có 

a) Nếu có thì đang làm gì……………………………, thu nhập hàng tháng …………..đồng 

b) Nếu không thì ghi lý do: …………..…………………….………………………………….   

9. Tình trạng hôn nhân :………………………………………………………… 

10. Số con (Nếu có):............ ngƣời. Trong đó, dƣới 36 tháng tuổi:........... ngƣời. 

11. Khả năng tự phục vụ   

............................................................................................................................... 

12. Cá nhân/hộ gia đình đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dƣỡng: ………………... 
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…………………………………………………………………………………... 

……………………...…………………………………………………………… 

 

      Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì 

khai không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

 

Thông tin ngƣời khai thay 

Giấy CMND số:……………….………….….. 

Ngày cấp:…………………….………………. 

Nơi cấp:…………………….………………... 

Quan hệ với đối tượng:…….……………........ 

Địa chỉ:…………………….………………… 

Ngày....... tháng ....... năm 20... 

Ngƣời khai 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay  

phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay) 

 

 

 

Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÖP XÃ HỘI 

 

        Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phƣờng/thị trấn: ………………… 

đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của …………………………… 

và họp  ngày ……tháng………năm……… thống nhất kết luận nhƣ sau (Ghi 

cụ thể diện chính sách, chế độ hưởng, thời gian):…………………………………... 

.………………………………...…………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

         Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách 

cho đối tƣợng theo quy định./. 

 
THƢ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

      

Ngày ..... tháng ..... năm 20… 
CHỦ TỊCH  

 (Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 4 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  

ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                         

ĐƠN CỦA NGƢỜI NHẬN CHĂM SÓC, NUÔI DƢỠNG 

 

Kính gửi:  ………………………………… 

Tên tôi là: ………………………………………………………………… 

Hiện đang cƣ trú tại ……………..……………………………………….. 

Xét thấy bản thân và gia đình đủ điều kiện nhận chăm sóc, nuôi dƣỡng 

ông/bà/cháu………………………… .  sinh ngày   .....   tháng   .....    năm ......... 

Tôi làm đơn này đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phƣờng/thị trấn 

……….…….…xem xét, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/quận/thị 

xã/thành phố thuộc tỉnh ………………cho phép gia đình và tôi đƣợc nhận chăm 

sóc, nuôi dƣỡng ông/bà/cháu ……………………………………………...  

Tôi xin cam đoan sẽ chăm sóc, nuôi dƣỡng đối  tƣợng theo đúng quy 

định. 

                                                                          Ngày....... tháng ....... năm 20… 

Ý kiến của ngƣời giám hộ hoặc đối 

tƣợng đƣợc nhận chăm sóc, nuôi dƣỡng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Ngƣời viết đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

Uỷ ban nhân dân xã/phƣờng/thị trấn………………….. xác nhận đơn đề nghị của 

Ông (bà)………………………………………………………………. nêu trên là 

đúng. 

Ngày....... tháng ....... năm 20… 

                                                                                              CHỦ TỊCH 
                                                                                                           (Ký tên, đóng dấu) 
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5. Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tƣợng thay đổi nơi cƣ trú 

trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:  

a) Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết:  

- Bƣớc 1: Đối tƣợng hoặc ngƣời giám hộ của đối tƣợng có đơn đề nghị gửi 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cƣ trú mới. 

- Bƣớc 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc đơn đề 

nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - Thƣơng 

binh và Xã hội. 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc văn bản 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội 

có trách nhiệm thẩm định và thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối 

tƣợng theo địa chỉ nơi cƣ trú mới. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ (đơn đề nghị) qua dịch vụ bƣu chính.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

c) Thành phần hồ sơ gồm: 

Đơn đề nghị của đối tƣợng hoặc ngƣời giám hộ của đối tƣợng.  

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

d) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

Đối tƣợng bảo trợ xã hội theo quy định của Chính phủ hoặc ngƣời giám hộ 

của đối tƣợng bảo trợ xã hội. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

Ủy ban nhân dân cấp xã; Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định điều chỉnh chi trả trợ 

cấp xã hội hàng tháng theo địa chỉ nơi cƣ trú mới. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tƣợng bảo trợ xã hội. 

- Thông tƣ liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24  tháng 10  

năm 2014 của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội và Bộ Tài chính hƣớng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 

2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tƣợng bảo trợ 

xã hội. 
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6. Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tƣợng thay đổi nơi cƣ trú 
giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:  

a) Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết:  

- Bƣớc 1: Đối tƣợng thay đổi nơi cƣ trú có đơn đề nghị gửi Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã nơi đang hƣởng trợ cấp xã hội hàng tháng. 

- Bƣớc 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động 
- Thƣơng binh và Xã hội. Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội trình Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thôi chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại 
nơi cƣ trú cũ và gửi văn bản kèm theo hồ sơ của đối tƣợng đến Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã nơi cƣ trú mới của đối tƣợng. 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ của 
đối tƣợng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận và chuyển hồ sơ của đối 
tƣợng đến Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội. 

- Bƣớc 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ của 
đối tƣợng, Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp huyện quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tƣợng kể từ 
tháng ngay sau tháng ghi trong quyết định thôi hƣởng trợ cấp xã hội hàng tháng 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cƣ trú cũ của đối tƣợng. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ (đơn đề nghị) qua dịch vụ bƣu chính.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

Đơn đề nghị của đối tƣợng hoặc ngƣời giám hộ của đối tƣợng.  

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Đối tƣợng bảo trợ xã hội theo 
quy định của Chính phủ hoặc ngƣời giám hộ của đối tƣợng bảo trợ xã hội. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy 
ban nhân dân cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định trợ cấp xã hội hàng 
tháng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.  

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tƣợng bảo trợ xã hội. 

- Thông tƣ liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24  tháng 10  
năm 2014 của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội và Bộ Tài chính hƣớng dẫn 
thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 
2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tƣợng bảo trợ 
xã hội. 
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7. Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dƣỡng, chăm sóc đối tƣợng cần bảo vệ 

khẩn cấp 

a) Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết:  

- Bƣớc 1: Trƣởng thôn lập danh sách đối tƣợng (trẻ em cần hỗ trợ khẩn cấp) 

và tổ chức, cá nhân hoặc hộ gia đình có điều kiện nhận chăm sóc, nuôi dƣỡng 

thuộc địa bàn thôn gửi Hội đồng xét duyệt. 

- Bƣớc 2: Hội đồng xét duyệt xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

xã để có văn bản gửi Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội. 

- Bƣớc 3: Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hỗ trợ. Trƣờng hợp không hỗ trợ phải 

trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bƣớc 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức đƣa đối tƣợng và bàn 

giao cho tổ chức, cá nhân hoặc hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dƣỡng ngay sau 

khi có quyết định hỗ trợ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp.  

c) Thành phần hồ sơ gồm: Danh sách trẻ em cần hỗ trợ khẩn cấp. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

d) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

Trƣởng thôn nơi có trẻ em cần hỗ trợ khẩn cấp; tổ chức, cá nhân, hộ gia đình 

nhận chăm sóc, nuôi dƣỡng trẻ em.  

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp huyện.    

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định hỗ trợ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.    

h) Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tƣợng bảo trợ xã hội. 

- Thông tƣ liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24  tháng 10  

năm 2014 của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội và Bộ Tài chính hƣớng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 

2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tƣợng bảo trợ 

xã hội. 
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8. Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dƣỡng đối tƣợng bảo trợ xã hội (bao 

gồm cả đối tƣợng NKT đặc biệt nặng): 

a) Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết:  

- Bƣớc 1: Ngƣời nhận chăm sóc, nuôi dƣỡng đối tƣợng bảo trợ xã hội (các 

đối tƣợng theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 và Điểm c Khoản 5 Điều 5 Nghị định 

số 136/2013/NĐ-CP) làm hồ sơ theo quy định, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

xã. 

- Bƣớc 2: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Hội đồng xét 

duyệt trợ giúp xã hội thực hiện xét duyệt và niêm yết công khai kết quả xét duyệt 

tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 07 ngày. Hết thời gian niêm yết, 

nếu không có khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt bổ sung biên bản họp kết luận của 

Hội đồng vào hồ sơ của đối tƣợng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trƣờng 

hợp có khiếu nại, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc khiếu nại, 

Hội đồng xét duyệt kết luận và công khai về vấn đề khiếu nại, trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã. 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc biên bản 

kết luận của Hội đồng xét duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản 

(kèm theo hồ sơ của đối tƣợng) gửi Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội. 

- Bƣớc 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ của 

đối tƣợng và văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao 

động - Thƣơng binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện quyết định hỗ trợ kinh phí. Trƣờng hợp đối tƣợng không đủ điều kiện 

hƣởng, Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản và nêu 

rõ lý do. 

- Bƣớc 5: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc văn bản 

trình của Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí.  

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bƣu chính.  

c) Thành phần hồ sơ: 

- Bản sao giấy xác nhận khuyết tật đối với ngƣời khuyết tật. 

- Tờ khai nhận chăm sóc, nuôi dƣỡng (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC). 

- Bản sao sổ hộ khẩu của ngƣời nhận chăm sóc, nuôi dƣỡng hoặc văn bản 

xác nhận của công an cấp xã về việc cƣ trú của ngƣời nhận chăm sóc, nuôi dƣỡng. 

- Tờ khai của đối tƣợng đƣợc nhận chăm sóc, nuôi dƣỡng (theo mẫu số 1a, 

1d ban hành kèm theo Thông tƣ số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC, trong đó: 

+ Mẫu số 1a: Áp dụng đối với đối tƣợng quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị 

định số 136/2013/NĐ-CP. 

+ Mẫu số 1d: Áp dụng đối với đối tƣợng quy định tại điểm c Khoản 5 Điều 5 

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP) 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ. 



 

693 

 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

Ngƣời nhận chăm sóc, nuôi dƣỡng đối tƣợng bảo trợ xã hội. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định hỗ trợ kinh phí của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.  

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Tờ khai nhận chăm sóc, nuôi dƣỡng (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông 

tƣ số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC). 

- Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (mẫu số 1a, 1d ban hành kèm theo Thông 

tƣ số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tƣợng bảo trợ xã hội; 

- Thông tƣ liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24  tháng 10  

năm 2014 của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội và Bộ Tài chính hƣớng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 

2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tƣợng bảo trợ 

xã hội. 
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Mẫu số 2 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  

ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TỜ KHAI NHẬN CHĂM SÓC, NUÔI DƢỠNG 

 

Phần 1.  THÔNG TIN CỦA NGƢỜI NHẬN CHĂM SÓC, NUÔI DƢỠNG  

 

1. Thông tin về hộ 

1.1. Họ và tên chủ hộ (Viết chữ in hoa): …………………..……………………… 

Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ……………… 

Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………... 

1.2. Nơi đăng ký thƣờng trú của hộ:…………………………………………..… 

Nơi ở hiện nay của hộ (Ghi rõ địa chỉ) …………………………………………… 

1.3. Có thuộc hộ nghèo không    Có           Không  

1.4. Nhà ở (Ghi cụ thể loại nhà ở kiên cố, bán kiên cố, nhà tạm; thuộc sở hữu của hộ, nhà 

thuê, ở nhờ):   …………………...……………………………………………...… 

1.5. Thu nhập của hộ trong 12 tháng qua: ……………………………………....  

2. Thông tin về ngƣời đứng ra nhận chăm sóc, nuôi dƣỡng đối tƣợng 

2.1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ………………………………………..………… 

Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ……...………. 

Giấy CMND số ……..…….Cấp ngày …../.…/…. Nơi cấp:……………….…… 

Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………. 

2.2. Kinh nghiệm, kỹ năng chăm sóc, nuôi dƣỡng đối tƣợng (Ghi cụ thể):  

…………………………………………………..………………………………. 

2.3. Có khuyết tật không         Có (Dạng tật ………………….….……) 

                                                                                      Mức độ khuyết tật ………………...…)  

2.4. Tình trạng hôn nhân:……………………………………..………………… 

2.5. Có mắc bệnh mạn tính không   Không   Có  (Ghi bệnh………………..) 

2.6. Có bị kết án tù, xử phạt vi phạm hành chính (Nếu có ghi cụ thể hình thức, thời 

gian): ……………………………………………………………..……………... 

…………………………………………………………………………………… 

3. Thông tin về vợ hoặc chồng của ngƣời đứng ra nhận chăm sóc, nuôi dƣỡng 

đối tƣợng 

3.1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): …………………………………………..……… 

Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ………………. 

Giấy CMND số ………....… Cấp ngày…./…/…. Nơi cấp:……………..……… 
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Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………….. 

3.2. Kinh nghiệm, kỹ năng chăm sóc nuôi dƣỡng đối tƣợng (Ghi cụ thể):  

…………………………………………………………………..………………. 

3.3. Có khuyết tật không         Có (Dạng tật ………………….….……) 

                                                                                      Mức độ khuyết tật ………………...…)  

3.4. Có mắc bệnh mạn tính không   Không   Có  (Ghi bệnh………………..) 

1.5. Có bị kết án tù, xử phạt vi phạm hành chính (Nếu có ghi cụ thể hình  thức, thời 

gian): ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không 

đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

 

 Ngày....... tháng ....... năm 20….. 

Ngƣời khai 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÖP XÃ HỘI 

 

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phƣờng/thị trấn: ……………..…………. 

đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của …………………………… 

và họp ngày ………tháng………năm……… thống nhất kết luận nhƣ sau:  

………………………………………………………...………………………… 

………………………………………………………………...………………… 

………………………………………………………………...………………… 

…………………………………………………………...……………………… 

…………………..……………………………………………………………... 

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho cá 

nhân/hộ gia đình theo đúng quy định./. 

 
THƢ KÝ  

(Ký, ghi rõ họ tên) 

      

Ngày ..... tháng ..... năm 20… 
CHỦ TỊCH  

 (Ký, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

     Uỷ ban nhân dân xã/phƣờng/thị trấn………………….xác nhận hộ gia 

đình/cá nhân Ông (bà) ………………………………….có đủ điều kiện nhận 

chăm sóc, nuôi dƣỡng đối tƣợng bảo trợ xã hội theo quy định./.  

 

                                                                            Ngày ..... tháng ..... năm 20… 

                                                                                         CHỦ TỊCH 
                                                                                                    (Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 1a 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  

ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÖP XÃ HỘI 
(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 

 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP) 

 

Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƢỢNG 

 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………………………………………………. 

Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ……………… 

Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………... 

2. Hộ khẩu thƣờng trú: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………...

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở  …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………... 

3.  Tình trạng đi học   

Chƣa đi học (Lý do:..........................................................................................................) 

 Đã nghỉ học (Lý do: .........................................................................................................) 

Đang đi học (Ghi cụ thể): ................................................................................................) 

4. Có thẻ BHYT không          Không               Có 

5. Đang hƣởng chế độ nào sau đây: 

Trợ cấp BHXH hàng tháng: ……………………đồng. Hưởng từ tháng………/……. 

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng:………………đồng. Hưởng từ tháng……/……. 

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ………đồng. Hưởng từ tháng……../…. 

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác:…………… đồng. Hưởng từ tháng..……/……. 

6. Thuộc hộ nghèo không     Có  

7. Có khuyết tật không         Có (Dạng tật …………………….………. 

                                                                                      Mức độ khuyết tật ………….… ……) 

8. Thông tin về mẹ của đối tƣợng 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Thông tin về cha của đối tƣợng 
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai 

không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

 

Thông tin ngƣời khai thay 

Giấy CMND số:………………………….….. 

Ngày cấp:……………………………………. 

Nơi cấp:……………………………………... 

Quan hệ với đối tượng:…………………........ 

Địa chỉ:……………………………………… 

Ngày....... tháng ....... năm 20... 

Ngƣời khai 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay 

phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay) 

 

 

 

Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÖP XÃ HỘI 

 

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phƣờng/thị trấn: …………….………….. 

đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ……………………….…….. 

và họp ngày ….tháng……năm……thống nhất kết luận nhƣ sau (Ghi cụ thể diện 

chính sách, chế độ hưởng, thời gian): ………………………......………................ 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………….

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối 

tƣợng theo quy định./. 

 
THƢ KÝ 

                       (Ký, ghi rõ họ tên) 

      

Ngày ..... tháng ..... năm 20… 
CHỦ TỊCH  

 (Ký, đóng dấu) 

 

 



 

699 

 

Mẫu số 1d 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  

ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÖP XÃ HỘI 
(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP) 

 

Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƢỢNG 

 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………………………………………………. 

Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ……………… 

Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………... 

2. Hộ khẩu thƣờng trú: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………... 

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở  …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………...

3. Có thẻ BHYT không          Không      Có 

4. Đang hƣởng chế độ nào sau đây: 

Lương hưu/Trợ cấp BHXH hàng tháng      : ………đồng. Hưởng từ tháng…/…..… 

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng            :………đồng. Hưởng từ tháng……/…… 

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ………đồng. Hưởng từ tháng….../…… 

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác          :……… đồng. Hưởng từ tháng….…/…… 

5. Thuộc hộ nghèo không     Có  

6. Có khuyết tật không         Có (Dạng tật …………………….………. 

                                                                                      Mức độ khuyết tật ………….………..)  

7. Tình trạng hôn nhân  (Ghi rõ: Không có chồng/vợ; có chồng/vợ đã chết hoặc mất 

tích theo quy định) …………………..…………………………………………….. 

 

8. Ngƣời có nghĩa vụ và quyền phụng dƣỡng (Nếu có, ghi cụ thể  họ tên, tuổi, nghề 

nghiệp, nơi ở,  việc làm, thu nhập):…………………………………………………. 

………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………….…………………….. 

9. Quá trình hoạt động của bản thân (Không bắt buộc):   

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 
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Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai 

không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

 

Thông tin ngƣời khai thay 

Giấy CMND số:……………….………….….. 

Ngày cấp:…………………….………………. 

Nơi cấp:…………………….………………... 

Quan hệ với đối tượng:…….……………........ 

Địa chỉ:…………………….………………… 

Ngày....... tháng ....... năm 20... 

Ngƣời khai 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay  

phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay) 

 

 

 

Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÖP XÃ HỘI 

 

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phƣờng/thị trấn: ….………….………... 

đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của …………………………… 

và họp ngày ……tháng………năm……… thống nhất kết luận nhƣ sau (Ghi   

cụ thể diện chính sách, chế độ hượng, thời gian):…………………………………… 

…………………………………………..……………………………………… 

…………………………………………..……………………………………… 

……………………………………..……………………………………………

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối 

tƣợng theo quy định./. 

 
THƢ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

      

Ngày ..... tháng ..... năm 20..… 
CHỦ TỊCH  

 (Ký, đóng dấu) 
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9. Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tƣợng bảo trợ xã hội (đƣợc trợ giúp 

xã hội thƣờng xuyên tại cộng đồng): 

a) Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết:  

- Bƣớc 1: Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân tổ chức mai táng cho 

đối tƣợng làm hồ sơ theo quy định, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Bƣớc 2: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ của đối tƣợng gửi 

Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội. 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc văn bản của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội thẩm định, 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hỗ trợ chi phí mai táng. 

b) Cách thức thực hiện:  

Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bƣu chính.  

c) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản hoặc đơn đề nghị của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân 

đứng ra tổ chức mai táng cho đối tƣợng. 

- Bản sao giấy chứng tử. 

- Bản sao quyết định hƣởng trợ cấp xã hội của ngƣời đơn thân đang nuôi con 

và bản sao giấy khai sinh của ngƣời con bị chết đối với trƣờng hợp là con của 

ngƣời đơn thân nghèo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định 136/NĐ-CP của 

Chính phủ. 

- Bản sao sổ hộ khẩu hoặc văn bản xác nhận của công an cấp xã, bản sao 

quyết định thôi hƣởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp khác của cơ quan có thẩm 

quyền đối với trƣờng hợp là ngƣời từ đủ 80 tuổi trở lên đang hƣởng trợ cấp tuất 

bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình 

hoặc cá nhân tổ chức mai táng cho đối tƣợng bảo trợ xã hội.  

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định hỗ trợ chi phí mai táng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.  

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tƣợng bảo trợ xã hội. 
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- Thông tƣ liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24  tháng 10  

năm 2014 của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội và Bộ Tài chính hƣớng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 

2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tƣợng bảo trợ 

xã hội. 
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10. Trợ giúp xã hội đột xuất đối với ngƣời bị thƣơng nặng ngoài nơi cƣ 

trú mà không có ngƣời thân thích chăm sóc 

a) Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết:  

- Bƣớc 1: Trƣờng hợp ngƣời bị thƣơng nặng vì thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn 

giao thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng 

khác ở ngoài nơi cƣ trú mà không có ngƣời thân thích chăm sóc thì cơ quan, tổ 

chức trực tiếp cấp cứu, chữa trị có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện nơi cấp cứu, chữa trị cho đối tƣợng quyết định hỗ trợ. 

- Bƣớc 2: Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận đƣợc văn bản đề nghị, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định hỗ trợ. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp.  

c) Thành phần hồ sơ: 

Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức trực tiếp cấp cứu, chữa trị ngƣời bị 

thƣơng nặng.   

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

Cơ quan, tổ chức trực tiếp cấp cứu, chữa trị ngƣời bị thƣơng nặng. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định trợ giúp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.   

h) Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tƣợng bảo trợ xã hội. 

- Thông tƣ liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24  tháng 10  

năm 2014 của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội và Bộ Tài chính hƣớng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 

2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tƣợng bảo trợ 

xã hội. 
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11. Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có ngƣời khuyết tật 

đặc biệt nặng  

a) Trình tự thực hiện, thời gian giải quyết: 

+ Bƣớc 1: Ngƣời đề nghị trợ cấp hoặc hỗ trợ kinh phí chăm sóc lập hồ sơ 

theo quy định, gửi Ủy ban nhân dân cấp xã. 

+ Bƣớc 2: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội 

đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ đối tƣợng và 

niêm yết công khai kết luận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và thông báo trên 

các phƣơng tiện thông tin đại chúng trong thời gian 07 ngày; 

Khi hết thời gian niêm yết công khai, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu 

nại thì Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội bổ sung biên bản họp Hội đồng xét duyệt 

trợ cấp xã hội vào hồ sơ của đối tƣợng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

có văn bản gửi Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội để xem xét, giải quyết. 

Trƣờng hợp có khiếu nại, tố cáo của công dân thì trong thời hạn 10 ngày, 

Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội tiến hành xác minh, thẩm tra, kết luận cụ thể, 

công khai trƣớc nhân dân và có văn bản kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã 

hội để bổ sung vào hồ sơ của đối tƣợng. 

+ Bƣớc 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày, nhận đủ hồ sơ đề 

nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã 

hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết 

định hoặc có thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã về lý do không đƣợc trợ cấp 

xã hội hoặc hỗ trợ kinh phí chăm sóc. 

+ Bƣớc 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện có trách nhiệm xem xét và ký Quyết định trợ cấp xã hội hoặc hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, bao gồm:  

+ Tờ khai thông tin hộ gia đình theo mẫu quy định; 

+ Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật; 

+ Bản sao Sổ hộ khẩu; 

+ Tờ khai thông tin của ngƣời khuyết tật theo mẫu quy định của Bộ Lao 

động - Thƣơng binh và Xã hội đối với trƣờng hợp ngƣời khuyết tật chƣa đƣợc 

hƣởng trợ cấp xã hội hoặc bản sao Quyết định hƣởng trợ cấp xã hội của ngƣời 

khuyết tật đối với trƣờng hợp ngƣời khuyết tật đang hƣởng trợ cấp xã hội. 

d) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Ngƣời khuyết tật, đại diện gia 

đình có ngƣời khuyết tật, ngƣời nhận nuôi dƣỡng, chăm sóc ngƣời khuyết tật.  

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với ngƣời khuyết tật. 
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g) Lệ phí: không 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Tờ khai thông tin của ngƣời khuyết tật (Mẫu số 01 ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ Lao động 

- Thƣơng binh và Xã hội); 

+ Tờ khai thông tin hộ gia đình của ngƣời khuyết tật (Mẫu số 02 ban hành 

kèm theo Thông tƣ  số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 của 

Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội). 

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Ngƣời 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 đinh chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật ngƣời khuyết tật 

+ Thông tƣ  số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ 

Lao động - Thƣơng binh và Xã hội hƣớng dẫn một số điều của Nghị định số 

28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi 

hành một số điều của luật ngƣời khuyết tật. 
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MẪU SỐ 01 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012) 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

TỜ KHAI THÔNG TIN CỦA NGƢỜI KHUYẾT TẬT 

Phần I 

CÁ NHÂN NGƢỜI KHUYẾT TẬT 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa):................................................................................  

2. Sinh ngày ….. tháng …… năm …………. 

3. Giới tính: ……………………. 

4. Nơi đăng ký thƣờng 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 hƣởng chế độ nào sau đây: 

Loại hình Mức/tháng (1000 đ) 

9.1. Đang hƣởng lƣơng hƣu hàng tháng   

9.2. Trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng   

9.3. Trợ cấp ƣu đãi ngƣời 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:.....................................................  
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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… 

(Ngƣời 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/phƣờng/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 nhƣ sau: 

1. Về kê khai thông tin của ngƣời khuyết tật: (đầy đủ, chính xác, còn thiếu, giấy tờ bổ 

sung...):.....  

...............................................................................................................................................  

2. Kết luận ông (bà) ………………………… thuộc diện hƣởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối 

với ngƣời khuyết tật      

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

  

 

Thƣ 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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MẪU SỐ 02 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012) 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

TỜ KHAI THÔNG TIN CỦA HỘ GIA ĐÌNH CÓ NGƢỜI KHUYẾT TẬT 

1. Họ và tên chủ hộ: ................................................................................................  

2. Dân tộc 

3. Năm sinh: 

4. Giới tính: 

5. Số nhân khẩu trong hộ: …………………… ngƣời 

1. Số người trong độ tuổi lao động: ………. 

người 

2. Số người có việc làm: …………. 

người 

6. Số ngƣời khuyết tật (NKT) trong hộ: ……………… ngƣời 

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 ngƣời có công 2. Có □ 2. Không □   

              

9. NKT, hộ gia đình NKT đƣợc hƣởng loại chính sách nào sau đây: 

Loại chính sách   

1. Trợ cấp xã hội/nuôi dƣỡng 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… 

(Ngƣời khai ký, ghi rõ họ tên) 
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12. Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc ngƣời khuyết tật, ngƣời cao 

tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện. 

a) Trình tự thực hiện, thời gian giải quyết: 

+ Bƣớc 1: Cơ sở lập hồ sơ theo quy định, gửi Phòng Lao động - Thƣơng 

binh và Xã hội. 

+ Bƣớc 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ, Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội có trách nhiệm cấp giấy phép hoạt 

động. 

Trong trƣờng hợp hồ sơ của cơ sở xin cấp giấy phép hoạt động chƣa đầy đủ 

hoặc chƣa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan cấp giấy phép phải 

thông báo cho cơ sở biết để hoàn thiện hồ sơ. 

Trƣờng hợp cơ sở xin cấp giấy phép hoạt động không đủ điều kiện để cấp 

giấy phép thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan cấp giấy phép phải trả lời 

bằng văn bản cho cơ sở về lý do không đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động chăm 

sóc ngƣời khuyết tật. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, gồm có:  

+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép; 

+ Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

của tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở; 

+ Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện theo quy định (nhƣ nêu tại mục “Yêu 

cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính”. 

d) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân trong nƣớc. 

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Lao động – Thƣơng binh và Xã hội 

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động. 

g) Lệ phí: Không 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Đƣợc thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

+ Ngƣời đứng đầu cơ sở phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm 

chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tƣợng bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chƣa đƣợc xóa án tích; 

+ Có nhân viên trực tiếp tƣ vấn, chăm sóc ngƣời khuyết tật đáp ứng các yêu 

cầu sau: có sức khỏe để thực hiện chăm sóc ngƣời khuyết tật; có năng lực hành vi 

dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc 

đối tƣợng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chƣa đƣợc xóa án 

tích; có kỹ năng để chăm sóc ngƣời khuyết tật. 
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+ Trƣờng hợp cơ sở chăm sóc ngƣời khuyết tật có nuôi dƣỡng ngƣời khuyết 

tật thì ngoài các điều kiện nêu trên còn phải bảo đảm các điều kiện về môi trƣờng, 

cơ sở vật chất, tiêu chuẩn chăm sóc, nuôi dƣỡng theo quy định của Chính phủ đối 

với cơ sở bảo trợ xã hội. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật ngƣời 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 đinh chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật ngƣời khuyết tật. 

+ Nghị định 06/2011/NĐ-CP hƣớng dẫn một số điều Luật ngƣời cao tuổi. 
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13. Cấp lại giấy phép chăm sóc ngƣời khuyết tật, ngƣời cao tuổi thuộc 

trách nhiệm quản lý cấp huyện 

 a) Trình tự thực hiện, thời gian giải quyết: 

+ Bƣớc 1: Cơ sở chăm sóc ngƣời khuyết tật, ngƣời cao tuổi lập hồ sơ theo 

quy định, gửi Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội; 

+ Bƣớc 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ, Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội có trách nhiệm cấp lại hoặc điều 

chỉnh giấy phép hoạt động. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, gồm có:  

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh, cấp lại giấy phép; 

+ Giấy tờ chứng minh, giấy phép hoạt động chăm sóc ngƣời khuyết tật bị 

mất, bị hƣ hỏng (đối với trƣờng hợp cấp lại giấy phép);  

+ Giấy tờ chứng minh thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, ngƣời đứng đầu, 

phạm vi, nội dung dịch vụ (đối với trƣờng hợp điều chỉnh giấy phép). 

d)  Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  

Cơ sở chăm sóc thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ 

quan Trung ƣơng của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thành 

lập; Cơ sở do tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài thành lập; Cơ sở do cơ quan, tổ chức 

cấp tỉnh thành lập 

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Lao động – Thƣơng binh và Xã hội 

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy phép hoạt động đƣợc cấp lại hoặc điều chỉnh về nội dung. 

g) Lệ phí: Không 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật ngƣời 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 đinh chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật ngƣời khuyết tật. 

+ Nghị định 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 
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14. Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết 

định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Trình tự thực hiện, thời gian giải quyết:   

+ Bƣớc 1: Cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập cơ sở bảo trợ xã hội lập hồ sơ 

theo quy định, gửi đến Phòng Nội vụ và nhận giấy biên nhận.  

+ Bƣớc 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Phòng Nội vụ tiến hành thẩm định hồ sơ theo quy định và trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội. 

Trƣờng hợp khi thẩm định xác định hồ sơ đề nghị thành lập cơ sở bảo trợ xã 

hội không đủ điều kiện theo quy định thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do 

không đủ điều kiện thành lập cơ sở bảo trợ xã hội trong thời hạn 15 ngày làm việc, 

kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, gồm có:  

+ Tờ trình thành lập (theo Mẫu số 1 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 

81/2012/NĐ-CP của Chính phủ); 

+ Đề án thành lập (theo Mẫu số 2 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 

81/2012/NĐ-CP của Chính phủ); 

+ Quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội (theo Mẫu số 3 tại Phụ lục 

kèm theo Nghị định số 81/2012/NĐ-CP của Chính phủ). 

d) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  

Cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp huyện 

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Nội vụ; Ủy ban nhân dân cấp huyện 

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội. 

g) Lệ phí: Không 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Tờ trình thành lập (Mẫu số 1 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 

81/2012/NĐ-CP của Chính phủ); 

+ Đề án thành lập (Mẫu số 2 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 

81/2012/NĐ-CP của Chính phủ); 

+ Quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội (Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm 

theo Nghị định số 81/2012/NĐ-CP của Chính phủ). 

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở bảo trợ xã hội 

phải đáp ứng các điều kiện về môi trƣờng, cơ sở vật chất, cán bộ nhân viên và tiêu 

chuẩn chăm sóc đối tƣợng theo quy định tại Chƣơng II của Nghị định số 

68/2008/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tƣ số 04/2011/TT-BLĐTBXH ngày 25 

tháng 02 năm 2011 của Bộ trƣởng Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội. 
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k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy 

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 08/10/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ 

sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP.  

+ Thông tƣ số 04/2011/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 02 năm 2011 của Bộ 

trƣởng Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại 

các cơ sở bảo trợ xã hội. 
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Mẫu số 1 

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TỜ TRÌNH THÀNH LẬP CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ 

HỘI 

Tên cơ quan, đơn vị quản lý 

(nếu có)... 

Tên đơn vị, tổ chức đề nghị 

thành lập cơ sở BTXH ... 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:    /TTr-… ….., ngày ….. tháng ….. năm 20 … 

  

TỜ TRÌNH  

Về việc ………….. 

Kính gửi: ……………………………………… 

I. Sự cần thiết thành lập cơ sở bảo trợ xã hội 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

II. Quá trình xây dựng đề án 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

III. Nội dung cơ bản của đề án 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

IV. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

  

  ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 2 

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI 

Tên cơ quan, đơn vị quản lý 

(nếu có)... 

Tên đơn vị, tổ chức đề nghị 

thành lập cơ sở BTXH ... 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  ….., ngày ….. tháng ….. năm 20 … 

  

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP 

(tên cơ sở bảo trợ xã hội đề nghị thành lập)........................... 

1. Tên cơ sở, địa chỉ, địa bàn hoạt động: ………………………………………………… 

2. Sự cần thiết thành lập: …………………………………………………………………… 

3. Mục tiêu, nhiệm vụ của cơ sở bảo trợ xã hội đề nghị thành lập: …………………… 

4. Loại hình tổ chức cần thành lập: ……………………………………………………… 

5. Phƣơng án thành lập và kế hoạch hoạt động của cơ sở đề nghị thành lập: …….. 

6. Đối tƣợng tiếp nhận: ……………………………………………………………………. 

7. Tổ chức bộ máy, nhân sự; số lƣợng ngƣời làm việc theo vị trí việc làm: ………… 

8. Một số thông tin cơ bản về ngƣời dự kiến làm giám đốc: ………………………….. 

9. Trụ sở làm việc (địa điểm, thiết kế, diện tích nhà làm việc; diện tích nhà ở của đối tƣợng; diện 

tích nhà bếp, công trình vệ sinh, khu giải trí, vui chơi, lao động, trị liệu ...) và trang thiết bị, 

phƣơng tiện phục vụ; 

10. Kế hoạch kinh phí ……………………………………………………………………… 

11. Dự kiến hiệu quả ……………………………………………………………………… 

12. Kiến nghị của đơn vị, tổ chức/cá nhân xây dựng đề án thành lập (tên cơ sở bảo trợ xã hội) 

………………………………………………………………..     

  

  ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC/ 

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 3 

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ BẢO TRỢ 

XÃ HỘI 

Tên cơ quan, đơn vị quản lý 

(nếu có)... 

Tên đơn vị, tổ chức (nếu có) 

đề nghị thành lập cơ sở BTXH 

... 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  ….., ngày ….. tháng ….. năm 20 … 

  

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI 

(tên cơ sở bảo trợ xã hội đề nghị thành lập) 

…………………………………………………… 

I. Trách nhiệm của giám đốc và các phòng chuyên môn nghiệp vụ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

II. Trách nhiệm của cán bộ, nhân viên 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

III. Trách nhiệm, quyền lợi của đối tƣợng nuôi dƣỡng 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

IV. Cơ chế quản lý tài sản, tài chính 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

V. Những quy định có tính chất hành chính và những vấn đề liên quan khác, phù hợp với đặc 

điểm của loại hình cơ sở bảo trợ xã hội 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  

  ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC/ 

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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15. Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền 

quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Trình tự thực hiện, thời gian giải quyết:   

+ Bƣớc 1: Cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập cơ sở bảo trợ xã hội lập hồ sơ 

theo quy định, gửi đến Phòng Nội vụ và nhận giấy biên nhận.  

+ Bƣớc 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Phòng Nội vụ tiến hành thẩm định hồ sơ theo quy định và trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội. 

Trƣờng hợp khi thẩm định xác định hồ sơ đề nghị thành lập cơ sở bảo trợ xã 

hội không đủ điều kiện theo quy định thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do 

không đủ điều kiện thành lập cơ sở bảo trợ xã hội trong thời hạn 15 ngày làm việc, 

kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, gồm có:  

+ Đơn đề nghị thành lập cơ sở bảo trợ xã hội (theo Mẫu số 5 ban hành tại 

Phụ lục kèm theo Nghị định số 81/2012/NĐ-CP của Chính phủ); 

+ Đề án thành lập (theo Mẫu số 2 ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định 

số 81/2012/NĐ-CP của Chính phủ); 

+ Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản 

gắn liền với đất phục vụ cho hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội; 

+ Quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội (theo Mẫu số 3 ban hành tại 

Phụ lục kèm theo Nghị định số 81/2012/NĐ-CP của Chính phủ); 

+ Lý lịch trích ngang của ngƣời dự kiến làm giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội, 

có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cƣ trú hoặc tổ chức thành lập cơ sở 

bảo trợ xã hội; 

+ Có ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã, trong đó nêu rõ đồng 

ý hay không đồng ý nơi cơ sở bảo trợ xã hội đặt trụ sở hoạt động; 

+ Văn bản thẩm định và đề nghị của tổ chức, đoàn thể, tôn giáo cấp tỉnh nếu 

là cơ sở bảo trợ xã hội của tổ chức, đoàn thể, tôn giáo thuộc thẩm quyền quyết định 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

d) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  

Các tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở bảo trợ xã hội 

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Nội vụ; Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập cơ sở bảo 

trợ xã hội. 

g) Lệ phí: Không 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
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+ Đơn đề nghị thành lập cơ sở bảo trợ xã hội (Mẫu số 5 tại Phụ lục kèm theo 

Nghị định số 81/2012/NĐ-CP của Chính phủ); 

+ Đề án thành lập cơ sở bảo trợ xã hội (Mẫu số 2 tại Phụ lục kèm theo Nghị 

định số 81/2012/NĐ-CP của Chính phủ); 

+ Quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội (Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm 

theo Nghị định số 81/2012/NĐ-CP của Chính phủ). 

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Cơ sở bảo trợ xã hội phải đáp ứng các điều kiện về môi trƣờng, cơ sở vật 

chất, cán bộ nhân viên và tiêu chuẩn chăm sóc đối tƣợng theo quy định tại Chƣơng 

II của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tƣ số 04/2011/TT-

BLĐTBXH ngày 25 tháng 02 năm 2011 của Bộ trƣởng Bộ Lao động – Thƣơng 

binh và Xã hội. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy 

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 08/10/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ 

sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP.  

+ Thông tƣ số 04/2011/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 02 năm 2011 của Bộ 

trƣởng Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại 

các cơ sở bảo trợ xã hội. 
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Mẫu số 5 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI NGOÀI CÔNG LẬP 

Tên cơ quan, đơn vị quản lý 

(nếu có)... 

Tên tổ chức (nếu có) đề nghị 

thành lập  

cơ sở BTXH … 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  ….., ngày ….. tháng ….. năm 20 … 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP 

(tên cơ sở bảo trợ xã hội đề nghị thành lập) ………………………. 

Kính gửi: ………………………………………… 

Căn cứ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều 

kiện, thủ tục thành lập, tổ chức hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Nghị định số ... ngày ... của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 

năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 

12 năm 1994 của Chính phủ; 

Sau khi xây dựng Đề án thành lập: 

(Tên cơ sở bảo trợ xã hội đề nghị thành lập) ………………………………………… 

Chúng tôi gồm: 

1. …………………………………………………………………………………………… 

2.  …………………………………………………………………………………………… 

3.  …………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………… 

Làm đơn này trình ………………………………………………………………………… 

kèm theo một bộ hồ sơ đề nghị thành lập cơ sở bảo trợ xã hội hoạt động trên phạm vi 

……………………………………………………………………………………………………

…….. 

Khi (tên cơ sở bảo trợ xã hội đề nghị thành lập) ………………………………………………… 

đƣợc thành lập và đi vào hoạt động sẽ góp phần ổn định cuộc sống của các đối tƣợng bảo trợ xã 

hội và ổn định tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng. 

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật.  

  ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/ 

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 2 

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI 

Tên cơ quan, đơn vị quản lý 

(nếu có)... 

Tên đơn vị, tổ chức đề nghị 

thành lập cơ sở BTXH ... 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  ….., ngày ….. tháng ….. năm 20 … 

  

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP 

(tên cơ sở bảo trợ xã hội đề nghị thành lập)........................... 

1. Tên cơ sở, địa chỉ, địa bàn hoạt động: ………………………………………………… 

2. Sự cần thiết thành lập: …………………………………………………………………… 

3. Mục tiêu, nhiệm vụ của cơ sở bảo trợ xã hội đề nghị thành lập: …………………… 

4. Loại hình tổ chức cần thành lập: ……………………………………………………… 

5. Phƣơng án thành lập và kế hoạch hoạt động của cơ sở đề nghị thành lập: …….. 

6. Đối tƣợng tiếp nhận: ……………………………………………………………………. 

7. Tổ chức bộ máy, nhân sự; số lƣợng ngƣời làm việc theo vị trí việc làm: ………… 

8. Một số thông tin cơ bản về ngƣời dự kiến làm giám đốc: ………………………….. 

9. Trụ sở làm việc (địa điểm, thiết kế, diện tích nhà làm việc; diện tích nhà ở của đối tƣợng; diện 

tích nhà bếp, công trình vệ sinh, khu giải trí, vui chơi, lao động, trị liệu ...) và trang thiết bị, 

phƣơng tiện phục vụ; 

10. Kế hoạch kinh phí ……………………………………………………………………… 

11. Dự kiến hiệu quả ……………………………………………………………………… 

12. Kiến nghị của đơn vị, tổ chức/cá nhân xây dựng đề án thành lập (tên cơ sở bảo trợ xã hội) 

………………………………………………………………..     

  

  ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC/ 

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 3 

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ BẢO TRỢ 

XÃ HỘI 

Tên cơ quan, đơn vị quản lý 

(nếu có)... 

Tên đơn vị, tổ chức (nếu có) 

đề nghị thành lập cơ sở BTXH 

... 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  ….., ngày ….. tháng ….. năm 20 … 

  

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI 

(tên cơ sở bảo trợ xã hội đề nghị thành lập) 

…………………………………………………… 

I. Trách nhiệm của giám đốc và các phòng chuyên môn nghiệp vụ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

II. Trách nhiệm của cán bộ, nhân viên 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

III. Trách nhiệm, quyền lợi của đối tƣợng nuôi dƣỡng 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

IV. Cơ chế quản lý tài sản, tài chính 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

V. Những quy định có tính chất hành chính và những vấn đề liên quan khác, phù hợp với đặc 

điểm của loại hình cơ sở bảo trợ xã hội 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  

  ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC/ 

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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16. Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện 

a) Trình tự thực hiên, thời gian giải quyết:   

+ Bƣớc 1: Cơ sở bảo trợ xã hội lập 01 bộ hồ sơ theo quy định, gửi đến ngƣời 

ra quyết định thành lập. 

+ Bƣớc 2: Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp 

lệ, ngƣời có thẩm quyền phải ra quyết định giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.  

Cơ sở bảo trợ xã hội không đƣợc tự động giải thể khi chƣa nhận đƣợc quyết 

định giải thể của ngƣời có thẩm quyền. 

Trƣờng hợp ngƣời có thẩm quyền ra quyết định giải thể cơ sở bảo trợ xã hội 

do cơ sở vi phạm pháp luật hoặc hoạt động kém hiệu quả thì cơ sở bảo trợ xã hội 

phải thực hiện phƣơng án giải thể trong thời hạn 90 ngày. 

b) Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, gồm có:  

+ Đơn đề nghị giải thể cơ sở bảo trợ xã hội, trong đó nêu rõ lý do xin giải 

thể (theo Mẫu số 4 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2012/NĐ-CP); 

+ Bản kê khai tài sản, tài chính và phƣơng án xử lý; 

+ Danh sách đối tƣợng và phƣơng án giải quyết khi cơ sở giải thể. 

d) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở bảo trợ xã hội 

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện 

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định giải thể cơ sở bảo trợ xã hội 

g) Lệ phí: Không 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Đơn đề nghị giải thể cơ sở bảo trợ xã hội (Mẫu số 4 ban hành tại Phụ lục 

kèm theo Nghị định số 81/2012/NĐ-CP của Chính phủ). 

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Cơ sở bảo trợ xã hội không đảm bảo các điều kiện qui định tại các điều 10, 

11, 12 và 13 Chƣơng II Nghị định số 68/2008/NĐ-CP của Chính phủ. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy 

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 08/10/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP.  
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Mẫu số 4 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI THỂ CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI NGOÀI CÔNG LẬP 

Tên cơ quan, đơn vị quản lý 

(nếu có)... 

Tên cơ sở BTXH đề nghị giải 

thể ... 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  ….., ngày ….. tháng ….. năm 20 … 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI THỂ (tên cơ sở đề nghị giải thể) 

…………………………………. 

Kính gửi: ………………………………………… 

Căn cứ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều 

kiện, thủ tục thành lập, tổ chức hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Nghị định số … ngày ... của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 

năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 

12 năm 1994 của Chính phủ, 

(Tên cơ sở bảo trợ xã hội đề nghị thành lập) …………………………………………… 

Chúng tôi gồm: 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

Làm đơn này trình 

……………………………………………………………………………………… kèm theo một 

bộ hồ sơ đề nghị giải thể cơ sở bảo trợ xã hội (tên cơ sở bảo trợ xã hội đề nghị giải thể)     

…………. hoạt động trên phạm vi .............. với một số lý do sau: …..…………………. 

……………………………………………………………………………………………………

……….. 

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật. 

  

  ĐẠI DIỆN CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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17. Thủ tục thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở 

bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Trình tự thực hiên, thời gian giải quyết:   

+ Bƣớc 1: Trong thời hạn ít nhất 07 ngày làm việc trƣớc khi thay đổi, cơ sở 

bảo trợ xã hội phải gửi văn bản đề nghị đến cơ quan quản lý trực tiếp và ngƣời ra 

quyết định thành lập. 

+ Bƣớc 2: Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc văn bản 

đề nghị, ngƣời ra quyết định thành lập phải trả lời bằng văn bản về đề nghị của cơ 

sở; quá thời hạn nêu trên, nếu không nhận đƣợc văn bản trả lời, thì cơ sở bảo trợ xã 

hội đƣợc thực hiện việc thay đổi. 

b) Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, gồm có:  

Văn bản đề nghị của cơ sở bảo trợ xã hội về việc thay đổi (tên gọi, trụ sở, 

giám đốc hoặc quy chế hoạt động).  

d) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  

Cơ sở bảo trợ xã hội. 

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Văn bản trả lời của ngƣời ra quyết định thành lập. 

g) Lệ phí: Không 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy 

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 08/10/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ 

sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP.  
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18. Thủ tục thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập   

a) Trình tự thực hiện, thời hạn giải quyết:  

- Bƣớc 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập Trung tâm công tác xã hội lập 
hồ sơ theo quy định, gửi đến Phòng Nội vụ để thẩm định; đối với các cơ quan có 
liên quan để phối hợp hoặc để biết thì chỉ ghi tên các cơ quan đó vào mục nơi nhận 
của công văn hoặc tờ trình đề nghị thành lập. 

- Bƣớc 2: Phòng Nội vụ có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, thẩm định hồ sơ 
theo quy chế làm việc của cơ quan, theo quy định của pháp luật. Đối với những 
vấn đề chƣa rõ hoặc còn có ý kiến khác nhau thì yêu cầu cơ quan đề nghị thành lập 
đơn vị sự nghiệp công lập phải có văn bản giải trình bổ sung hoặc theo ủy quyền 
của ngƣời có thẩm quyền quyết định thành lập Trung tâm công tác xã hội tổ chức 
họp với cơ quan trình đề án và các cơ quan có liên quan để làm rõ và báo cáo cơ 
quan hoặc ngƣời có thẩm quyền quyết định. Trong thời hạn 15 (mƣời lăm) ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục), Phòng Nội vụ phải có 
văn bản thẩm định. 

- Bƣớc 3: Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan đề nghị thành lập 
Trung tâm công tác xã hội hoàn tất hồ sơ và các thủ tục theo quy định để trình Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Trung tâm công tác xã hội. 
Trong thời hạn 20 (hai mƣơi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ và văn 
bản thẩm định của Phòng Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết 
định thành lập. Trƣờng hợp không đồng ý việc thành lập thì thông báo bằng văn 
bản cho cơ quan trình đề nghị thành lập Trung tâm công tác xã hội biết rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bƣu 
chính.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

- Đề án thành lập Trung tâm công tác xã hội. Đề án gồm những nội dung 
sau: 

+ Sự cần thiết và cơ sở pháp lý;  

+ Mục tiêu, phạm vi đối tƣợng hoạt động, tên gọi của tổ chức; 

+ Loại hình đơn vị sự nghiệp công lập; 

+ Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn; 

+ Cơ cấu tổ chức (nếu có quy mô lớn); 

+ Cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động; 

+ Dự kiến về nhân sự, số lƣợng ngƣời làm việc theo vị trí việc làm, kinh phí 
hoạt động, trụ sở làm việc và trang thiết bị, phƣơng tiện cần thiết để bảo đảm cho 
đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động sau khi đƣợc thành lập; 

+ Phƣơng án tổ chức và lộ trình triển khai hoạt động của đơn vị sự nghiệp công 
lập; 

+ Kiến nghị của cơ quan xây dựng đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập 
(nếu có); 
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+ Các nội dung khác thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và 
hƣớng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực. 

- Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập Trung tâm công tác xã hội, dự thảo 
quyết định thành lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động và các tài liệu khác có 
liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực), trong đó Tờ trình thành lập 
gồm những nội dung sau: 

+ Quá trình xây dựng đề án; 

+ Nội dung chính của đề án; 

+ Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và những vấn đề có liên quan. 

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập Trung 
tâm công tác xã hội. 

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập.  

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định thành lập Trung tâm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.  

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Có mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ cụ thể theo quy định tại Thông tƣ Liên 
tịch 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động-Thƣơng 
binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hƣớng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập;  

- Phù hợp với quy hoạch mạng lƣới tổ chức Trung tâm công tác xã hội đã 
đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có); 

- Có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã đƣợc 
cấp có thẩm quyền phê duyệt (trƣờng hợp xây dựng trụ sở mới); trang thiết bị cần 
thiết ban đầu; nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ 
Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.  

- Thông tƣ Liên tịch 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/6/2013 của Bộ 
Lao động-Thƣơng binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hƣớng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công 
lập. 



 

727 

 

19. Thủ tục giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập 

a) Trình tự thực hiện, thời hạn giải quyết:  

- Bƣớc 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị giải thể Trung tâm công tác xã hội lập hồ 

sơ theo quy định, gửi đến Phòng Nội vụ để thẩm định.  

- Bƣớc 2: Phòng Nội vụ có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, thẩm định hồ sơ 

theo quy chế làm việc của cơ quan, theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 15 

(mƣời lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Nội vụ phải có 

văn bản thẩm định. 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 25 (hai lăm) ngày làm việc, kể từ ngày Phòng Nội 

vụ trình hồ sơ và văn bản thẩm định, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết 

định tổ giải thể. Trƣờng hợp không đồng ý thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan 

đề nghị việc giải thể biết rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bƣu chính.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

- Đề án giải thể Trung tâm công tác xã hội; 

- Tờ trình giải thể Trung tâm công tác xã hội và dự thảo quyết định giải thể; 

Đề án và tờ trình giải thể gồm những nội dung sau: 

+ Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc giải thể; 

+ Phƣơng án xử lý các vấn đề về nhân sự, tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản, 

đất đai và các vấn đề khác có liên quan; 

+ Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận về tài chính, tài sản, đất 

đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có). 

+ Quy định trách nhiệm của ngƣời đứng đầu Trung tâm công tác xã hội và các cá 

nhân có liên quan đối với việc thực hiện phƣơng án giải thể và thời hạn xử lý.  

- 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). 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền đề nghị giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập.  

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định giải thể Trung tâm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.  

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Việc giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập đƣợc thực hiện khi có một 

trong các điều kiện sau: 
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- Không còn chức năng, nhiệm vụ;  

- Ba năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoạt động không có 

hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền thành lập; 

- Theo yêu cầu sắp xếp về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập để phù hợp với 

quy hoạch mạng lƣới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã đƣợc cấp có thẩm 

quyền phê duyệt.  

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ 

Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.  

- Thông tƣ Liên tịch 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/6/2013 của Bộ 

Lao động-Thƣơng binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hƣớng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công 

lập. 
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20. Thủ tục thay đổi tên gọi,  trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã 

hội công lập 

a) Trình tự thực hiện, thời hạn giải quyết:  

- Bƣớc 1: Khi thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc, Trung tâm công tác xã hội có 

văn bản đề nghị, thông báo về việc thay đổi, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện.  

- Bƣớc 2: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận đƣợc thông 

báo, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời về đề nghị của Trung tâm công 

tác xã hội. 

Nếu không nhận đƣợc văn bản trả lời thì Trung tâm công tác xã hội đƣợc 

thực hiện việc thay đổi. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bƣu chính.  

c) Thành phần hồ sơ: Thông báo (bằng văn bản) của Trung tâm công tác xã 

hội về nội dung thay đổi. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  

Trung tâm công tác xã hội công lập.  

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện.  

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Trung tâm công tác xã hội có thay đổi về tên gọi, trụ sở làm việc. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ 

Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.  

- Thông tƣ Liên tịch 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/6/2013 của 

Bộ Lao động-Thƣơng binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hƣớng dẫn chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội 

công lập. 
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XXII. LĨNH VỰC NGƢỜI CÓ CÔNG 

1. Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm 

viếng mộ liệt sĩ 

a) Trình tự thực hiện, thời hạn giải quyết: 

+ Bƣớc 1: Ngƣời đi thăm viếng mộ liệt sĩ lập hồ sơ theo quy định, gửi Phòng 

Lao động - Thƣơng binh và Xã hội tại địa phƣơng nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ. 

+ Bƣớc 2: Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội trong thời gian 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, có trách nhiệm kiểm tra và cấp giấy giới thiệu 

đi thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 03-GGT). 

Trƣờng hợp giấy tờ nộp không hợp lệ thì trong thời gian 03 ngày làm việc 

phải gửi văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ giấy tờ đã nộp cho ngƣời đứng 

đơn để hoàn thiện theo quy định. 

+ Bƣớc 3: Nơi quản lý mộ hoặc nơi có thông tin hy sinh của liệt sĩ: 

Cơ quan Lao động - Thƣơng binh và Xã hội căn cứ giấy giới thiệu có trách 

nhiệm xác nhận về việc thăm viếng mộ liệt sĩ. 

+ Bƣớc 4: Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội nơi cấp giấy giới thiệu 

đi thăm viếng mộ liệt sĩ căn cứ vào xác nhận về việc thăm viếng mộ để thực hiện 

chi hỗ trợ tiền đi lại, tiền ăn cho thân nhân liệt sĩ (không quá ba ngƣời) hoặc ngƣời 

thờ cúng liệt sĩ trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc các giấy tờ 

hợp lệ theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần, số lƣợng: 01 bộ hồ sơ bao 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: 

Giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thƣơng 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 đối 

với trƣờng hợp mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin; 

Giấy xác nhận của Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội đối với trƣờng hợp 

chƣa xác định đƣợc mộ cụ thể trong nghĩa trang liệt sĩ nhƣng có tên trong danh 

sách quản lý của nghĩa trang; 

Giấy báo tử ghi thông tin địa phƣơng nơi liệt sĩ hy sinh hoặc thông báo của 

cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử đối với trƣờng hợp mộ liệt sĩ chƣa quy tập 

vào nghĩa trang liệt sĩ. 

d) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (Mẫu số 11-MLS); 

đ) Đối tƣợng thực hiện: Thân nhân liệt sĩ 

e) Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội 

h) Lệ phí: Không 
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i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không 

k) Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu đi thăm, viếng mộ liệt sĩ 

l) Căn cứ pháp lý :  

+ Pháp lệnh ƣu đãi ngƣời có công với cách mạng ngày 29/6/2005; 

+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ Quy định 

chi tiết, hƣớng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ƣu đãi ngƣời có công với 

cách mạng; 

+ Thông tƣ số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao 

động Thƣơng binh xã hội và Bộ Tài chính hƣớng dẫn chế độ điều dƣỡng phục hồi 

sức khỏe, cấp phƣơng tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với ngƣời có công với 

cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ. 
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Mẫu số 11-MLS  

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 

03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính) 

 

CỘNG HÕA 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 - Thƣơng 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 nhƣ 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 - Thƣơng 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 - Thƣơng binh và Xã hội đối với trƣờng hợp 

chƣa xác định đƣợc mộ cụ thể trong nghĩa trang nhƣng 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.... ngƣời: 

Họ và tên ngƣời thứ 1: ………………………………….. Năm sinh .………….. 

Số CMTND ………….. Ngày cấp ………………………. Nơi cấp .……………… 

Họ và tên ngƣời thứ 2: ………………………………….. Năm sinh. .…………….. 

Số CMTND ………….. Ngày cấp ………………………. Nơi cấp ………………. 

Đề nghị Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội ……….. tạo điều kiện thuận lợi 
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giúp đỡ gia đình tôi theo nguyện vọng trình bày trong đơn. 

Tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nƣớc và thực hiện 

đầy đủ các thủ tục về thăm viếng mộ liệt sĩ của ngành Lao động - Thƣơng binh và 

Xã hội. 

 

…., ngày .... tháng .... năm .... 

Xác nhận của UBND cấp xã nơi cƣ trú 

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) 

…., ngày ... .tháng .... năm .... 

Ngƣời 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 dƣới đây và điền đầy đủ thông tin vào chỗ trống 
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2. Thủ tục hỗ trợ ngƣời có công đi làm phƣơng tiện, dụng cụ trợ giúp 

chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng 

a) Trình tự thực hiện: 

+ Bƣớc 1: Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội căn cứ đề nghị của đối 

tƣợng và Sổ quản lý cấp phƣơng tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình để cấp giấy giới 

thiệu đối tƣợng đi làm dụng cụ chỉnh hình hoặc phục hồi chức năng đến cơ sở cung 

cấp dụng cụ chỉnh hình hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng gần nhất 

(mẫu số 03-GGT). 

+ Bƣớc 2: Căn cứ xác nhận của cơ sở cung cấp dụng cụ chỉnh hình hoặc cơ 

sở cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng vào giấy giới thiệu, Phòng Lao động - 

Thƣơng binh và Xã hội thực hiện thanh toán tiền đi lại và tiền ăn cho đối tƣợng. 

b) Cách thức thực hiện:Trực tiếp 

c) Thành phần, số lƣợng: 01 bộ gồm: Đề nghị của đối tƣợng và Sổ theo dõi 

cấp phƣơng tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình. 

d) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có mẫu 

đ) Đối tƣợng thực hiện: Đối tƣợng ngƣời có công 

e) Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội 

g) Lệ phí: Không 

h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không 

i) Kết quả thực hiện: Tiền hỗ trợ đi làm phƣơng tiện, dụng cụ trợ giúp 

chỉnh hình, phục hồi chức năng. 

k) Căn cứ pháp lý :  

+ Pháp lệnh ƣu đãi ngƣời có công với cách mạng ngày 29/6/2005; 

+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ Quy định 

chi tiết, hƣớng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ƣu đãi ngƣời có công với 

cách mạng; 

+ Thông tƣ số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao 

động Thƣơng binh xã hội và Bộ Tài chính hƣớng dẫn chế độ điều dƣỡng phục hồi 

sức khỏe, cấp phƣơng tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với ngƣời có công với 

cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ. 
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XXIII. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƢƠNG, QUAN HỆ LAO 

ĐỘNG     

1. Thủ tục: "Gửi thang lƣơng, bảng lƣơng, định mức lao động của 

doanh nghiệp" 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lƣơng theo các nguyên tắc tại 

Điều 7 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP và gửi cơ quan quản lý nhà nƣớc về lao động 

cấp huyện. 

- Bƣớc 2: Cơ quan quản lý nhà nƣớc về lao động cấp huyện tiếp nhận thang, 

bảng lƣơng đăng ký.  

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: Thang, bảng lƣơng, định mức lao động của 

doanh nghiệp. 

d) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Ngƣời sử dụng lao động 

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý nhà nƣớc về 

lao động cấp huyện 

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định 

g) Phí, lệ phí: Không có 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 

i) Yêu cầu, điều kiện: Không trái với các nguyên tắc do pháp luật quy định. 

k) Căn cứ pháp lý:  

- Bộ luật Lao động năm 2012; 

- Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ  quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lƣơng. 
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2. Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền”  

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Một trong hai bên liên quan đến tranh chấp lao động về quyền gửi 

đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động về quyền tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện 

- Bƣớc 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tiến hành giải quyết tranh chấp lao động. 

- Bƣớc 3: Trong trƣờng hợp các bên không đồng ý với quyết định của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện không giải quyết thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động (01 bản chính). 

d) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Hai bên liên quan đến tranh 

chấp lao động về quyền. 

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện 

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải quyết tranh chấp 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

g) Phí, lệ phí: Không có 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 

i) Yêu cầu, điều kiện: Tranh chấp lao động về quyền 

k) Căn cứ pháp lý:  

- Bộ luật Lao động năm 2012; 

- Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ  quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lƣơng. 
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XXIV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH 

1. Thủ tục Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà 

nƣớc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện  

 a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Đơn vị chủ đầu tƣ nộp hồ sơ tại bộ phận quản lý xây dựng cơ bản 

của Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện. 

- Bƣớc 2: Bộ phận quản lý xây dựng cơ bản - Phòng Tài chính Kế hoạch 

cấp huyện: Xem xét tính hợp lệ của hồ sơ (hƣớng dẫn bổ sung nếu cần); Tiếp nhận 

và ghi phiếu hẹn ngày trả kết quả; Lập thủ tục trình lãnh đạo Phòng Tài chính Kế 

hoạch cấp huyện ký, sau đó trả kết quả cho chủ đầu tƣ. 

- Bƣớc 3: Chủ đầu tƣ nhận kết quả tại Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện. 

b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính. 

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

* Đối với dự án hoàn thành, hạng mục công trình hoàn thành; dự án dừng 

thực hiện vĩnh viễn có khối lƣợng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị: 

(1) Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tƣ (bản chính). Trƣờng 

hợp thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, tờ trình phải nêu rõ những nội dung 

thống nhất, nội dung không thống nhất và lý do không thống nhất giữa chủ đầu tƣ và 

đơn vị kiểm toán độc lập; 

(2) Biểu mẫu báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 7 Thông tƣ 09/2016/TT-

BTC (bản chính); 

(3) Toàn bộ các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản chính 

hoặc bản do chủ đầu tƣ sao y bản chính); 

(4) Hồ sơ quyết toán của từng hợp đồng gồm bản chính các tài liệu: hợp đồng 

xây dựng; các biên bản nghiệm thu khối lƣợng hoàn thành theo giai đoạn thanh toán; 

các văn bản phê duyệt điều chỉnh, bổ sung, phát sinh, thay đổi (nếu có); biên bản 

nghiệm thu khối lƣợng hoàn thành toàn bộ hợp đồng; bảng tính giá trị quyết toán hợp 

đồng (quyết toán A-B); hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình đối với 

hợp đồng có công việc thi công xây dựng (bản chính hoặc bản do chủ đầu tƣ sao y bản 

chính); biên bản thanh lý hợp đồng đối với trƣờng hợp đã đủ điều kiện thanh lý hợp 

đồng theo quy định của pháp luật về hợp đồng; các tài liệu khác theo thỏa thuận trong 

hợp đồng; 

(5) Biên bản nghiệm thu công trình hoặc hạng mục công trình độc lập hoàn 

thành đƣa vào sử dụng, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan nhà nƣớc 

có thẩm quyền (bản chính); 

(6) Báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành của đơn vị kiểm toán độc lập 

trong trƣờng hợp thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán (bản chính); 

(7) Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan 

thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nƣớc trong trƣờng hợp các cơ quan thanh tra, kiểm 

tra, Kiểm toán Nhà nƣớc thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán dự án; kết quả điều tra 
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của các cơ quan pháp luật trong trƣờng hợp chủ đầu tƣ vi phạm pháp luật bị cơ quan 

pháp luật điều tra; báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tƣ. 

* Đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tƣ phát triển (nếu 

có); dự án dừng thực hiện vĩnh viễn chƣa có khối lƣợng thi công xây dựng, lắp 

đặt thiết bị: 

(1) Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tƣ (bản chính); 

(2) Biểu mẫu Báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 7 Thông tƣ 

09/2016/TT-BTC (bản chính); 

(3) Toàn bộ các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản 

chính hoặc bản do chủ đầu tƣ sao y bản chính); 

(4) Hồ sơ quyết toán của từng hợp đồng gồm bản chính các tài liệu: hợp 

đồng xây dựng; các biên bản nghiệm thu khối lƣợng hoàn thành theo giai đoạn 

thanh toán; các văn bản phê duyệt điều chỉnh, bổ sung, phát sinh, thay đổi (nếu có); 

biên bản nghiệm thu khối lƣợng hoàn thành toàn bộ hợp đồng; bảng tính giá trị 

quyết toán hợp đồng (quyết toán A-B); biên bản thanh lý hợp đồng đối với trƣờng 

hợp đã đủ điều kiện thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật về hợp đồng; 

(5) Báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành của đơn vị kiểm toán 

độc lập trong trƣờng hợp thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán; 

(6) Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan 

thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nƣớc trong trƣờng hợp các cơ quan thanh tra, 

kiểm tra, Kiểm toán Nhà nƣớc thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán dự án; kết 

quả điều tra của các cơ quan pháp luật trong trƣờng hợp chủ đầu tƣ vi phạm pháp 

luật bị cơ quan pháp luật điều tra; báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của 

chủ đầu tƣ. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết:  

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành để trình ngƣời có thẩm 

quyền phê duyệt quyết toán đƣợc tính từ ngày ký biên bản bàn giao đƣa công trình 

của dự án vào sử dụng. Thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán tính từ ngày nhận 

đủ hồ sơ quyết toán. Thời gian tối đa quy định cụ thể nhƣ sau: 

Dự án QTQG Nhóm A Nhóm B Nhóm C 

Thời hạn nộp HSQT trình phê duyệt 

quyết toán 

09 tháng 09 tháng 06 tháng 03 tháng 

Thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết 

toán 

07 tháng 04 tháng 02 tháng 01 tháng 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính Kế hoạch. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.  

i) Phí, lệ phí: 0,38 % giá trị xây lắp trƣớc thuế nhƣng mức tối thiểu 

500.000 đồng. 
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k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Biểu mẫu báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 7 Thông tƣ số 

09/2016/TT-BTC;  

- Toàn bộ các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA.  

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

- Thông tƣ số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trƣởng Bộ Xây 

dựng hƣớng dẫn về cấp phép xây dựng. 

- Thông tƣ số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trƣởng Bộ Tài 

chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn ngân sách nhà nƣớc.       
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   Mẫu số: 01/QTDA 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016  

của Bộ Tài chính) 

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH 

Tên dự án: 

Tên công trình, hạng mục công trình: 

Chủ đầu tƣ: 

Cấp quyết định đầu tƣ: 

Địa điểm xây dựng: 

Quy mô công trình: Đƣợc duyệt:………….. Thực hiện………………… 

Tổng mức đầu tƣ đƣợc duyệt: ……………… 

Thời gian khởi công - hoàn thành: Đƣợc duyệt:……………….. Thực 

hiện………………..  

I/ Nguồn vốn đầu tƣ:  

Đơn vị: đồng 

Tên nguồn vốn 
Theo Quyết 

định đầu tƣ 

Thực hiện 

Kế hoạch Đã thanh toán 

1 2 3 4 

Tổng cộng    

- Vốn NSNN 

- Vốn TD ĐTPT của Nhà 

nƣớc 

- Vốn TD Nhà nƣớc bảo lãnh 

- Vốn ĐTPT của đơn vị 

- … 

   

II/ Tổng hợp chi phí đầu tƣ đề nghị quyết toán: 

Đơn vị: đồng 

STT Nội dung chi phí 
Dự toán đƣợc 

duyệt 

Đề nghị quyết 

toán 

Tăng, giảm so 

với dự toán 

1 2 3 4 5 

 Tổng số    

1 Bồi thƣờng, hỗ trợ, TĐC    

2 Xây dựng    

3 Thiết bị    
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4 Quản lý dự án    

5 Tƣ vấn    

6 Chi khác    

III/ Chi phí đầu tƣ không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tƣ: 

1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 

2. Chi phí không tạo nên tài sản: 

IV/ Giá trị tài sản hình thành qua đầu tƣ: 

STT Nhóm Giá trị tài sản (đồng) 

 Tổng số  

1 Tài sản dài hạn (cố định)  

2 Tài sản ngắn hạn  

   

V/ Thuyết minh báo cáo quyết toán 

1- Tình hình thực hiện dự án: 

- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tƣ đƣợc duyệt: 

+ Quy mô, kết cấu công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi Chủ đầu tƣ, hình 

thức lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn đầu tƣ, tổng mức vốn đầu tƣ. 

+ Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán đƣợc duyệt. 

2- Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án: 

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tƣ và xây dựng của Nhà nƣớc. 

- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tƣ. 

3- Kiến nghị: 

 

…………, ngày... tháng... năm... 

NGƢỜI LẬP BIỂU 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
KẾ TOÁN TRƢỞNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
CHỦ ĐẦU TƢ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ 

họ tên) 
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Mẫu số: 02/QTDA 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài 

chính) 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ, HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG 

STT Tên văn bản 

Ký hiệu; ngày 

tháng năm ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 

Tổng giá trị 

đƣợc duyệt 

(nếu có) 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 

I Các văn bản pháp lý     

1      

2      

3      

…      

II Hợp đồng xây dựng     

1      

2      

3      

…      

 

….., ngày... tháng... năm... 

NGƢỜI LẬP BIỂU 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
CHỦ ĐẦU TƢ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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2. Thủ tục điều chỉnh thu ngân sách Nhà nƣớc 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Các đơn vị quản lý thu cấp huyện lập đề nghị điều chỉnh số lƣợng 
thu ngân sách kèm theo các chứng từ thu ngân sách có liên quan gởi cho Phòng Tài 
chính - Kế hoạch cấp huyện. 

- Bƣớc 2: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện tiếp nhận hồ sơ; lập phiếu 
điều chỉnh số liệu ngân sách gởi Phòng giao dịch - Kho Bạc Nhà nƣớc cấp tỉnh để 
thực hiện điều chỉnh. 

- Bƣớc 3: Phòng Giao dịch - Kho Bạc Nhà nƣớc cấp tỉnh sau khi thực hiện 
điều chỉnh lại số liệu thu ngân sách gởi lại Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện. 

- Bƣớc 4:  Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện ra văn bản điều chỉnh 

- Bƣớc 5: Đại diện các đơn vị quản lý thu cấp huyện nhận giấy điều chỉnh tại 
Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nƣớc. 

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

(1) Công văn đề nghị điều chỉnh số liệu thu ngân sách;  

(2) Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nƣớc (theo mẫu); 

(3) Giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nƣớc (theo mẫu).  

đ) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ) 

e) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính Kế hoạch  

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.  

k) Phí, lệ phí: Không. 

l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nƣớc theo Mẫu số C1-02/NS ban hành kèm 
theo Thông tƣ số 08/2013/TT-BTC. 

Giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nƣớc theo Mẫu số C1-07/NS ban 
hành kèm theo Thông tƣ số 08/2013/TT-BTC.  

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Ngân sách Nhà nƣớc số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

- Thông tƣ số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ trƣởng Bộ Tài 
chính về hƣớng dẫn thực hiện kế toán nhà nƣớc áp dụng cho Hệ thống thông tin 
quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS). 
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Không ghi vào 

khu vực này 

Mẫu số C1- 02/NS 

(TT số 08/2013/TT-BTC 
ngày 10/01/2013 

của Bộ Tài Chính) 

Mã hiệu: .................. 

Số: ......................... 

 

 

 

 

 

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 

Tiền mặt   chuyển khoản  

(Đánh dấu X vào ô tương ứng) 

 

 

Ngƣời nộp thuế:  ............................................................................................................................ Mã số thuế:  ................................  

Địa chỉ: ................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................  Huyện:  ........................................ Tỉnh, TP:  ...................................  

Ngƣời nộp thay:  ............................................................................................................................. Mã số thuế: ................................  

Địa chỉ: . ..............................................................................................................................................................................................  

Huyện:  ..................................................................................... Tỉnh, TP:  ..........................................................................................    

Đề nghị NH (KBNN):  .............................................................  trích TK số:  .....................................................................................  

(hoặc) nộp tiền mặt để chuyển cho KBNN:  .................................................................................... Tỉnh, TP: ...................................  

Để ghi thu NSNN vào TK ....................... hoặc nộp vào TK tạm thu số: ............ hoặc nộp vào TK phải trả theo kiến nghị của CQ 

có thẩm quyền:                      TK 3521 (Kiểm toán NN)                                                      TK 3523 (Thanh tra CP)                    
     
                                 TK 3522 (Thanh tra TC)                                                       TK 3529 (CQ có thẩm quyền khác )                                                                                     
Cơ quan quản lý thu:  ............................................................................................................................ Mã số:  .................................   

Tờ khai HQ, QĐ số:  .................................................  ngày:  ....................................  Loại hình XNK:  ..............................................  

(hoặc) Bảng kê Biên lai số:  ........................................................  ngày  .............................................................................................  

STT Nội dung các khoản nộp NS Mã NDKT Mã chƣơng Số tiền 

     

     

 Tổng cộng  

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ..................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................  

 

PHẦN KBNN GHI 
Mã ĐVQHNS .............................  

Mã ĐBHC: .................................  

Mã nguồn NSNN: .......................  

 

Nợ TK: ...........................................................  

Có TK:  ..........................................................  

 

 

 

ĐỐI TƢỢNG NỘP TIỀN 

Ngày… tháng… năm… 

Ngƣời nộp tiền Kế toán trƣởng Thủ trƣởng 

NGÂN HÀNG A 

Ngày……tháng……năm…… 

Kế toán                         Kế toán trƣởng 

 

 

NGÂN HÀNG B 

           Ngày……tháng……năm…… 

Kế toán                            Kế toán trƣởng 

KHO BẠC NHÀ NƢỚC 

Ngày……tháng…..năm……. 

Thủ quỹ         Kế toán       Kế toán trƣởng 
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CƠ QUAN/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ…….        Mẫu số C1-07/NS 

        

                           (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 

                               của Bộ Tài Chính) 

                               Số: ...................... 

                                                                                             GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THU NSNN                                               

          

Kính gửi: - Cơ quan thu  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................  

- Kho bạc Nhà nƣớc: ...................................................................................................................................................... Tỉnh, TP:   ..................................................................................................................................  

I- THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH: 

Ngƣời đề nghị điều chỉnh:  ..................................................................................................... Mã số thuế/HC/CMND,CQ thu  ........................................................................................................................................  

Địa chỉ:  ................................................................................................................ Xã  ........................................... Huyện  .............................................. Tỉnh, TP ...................................................................................  

Hình thức nộp tiền:        nộp tiền mặt tại KBNN              nộp tiền mặt tại ngân hàng             nộp bằng chuyển khoản tại KBNN           nộp bằng chuyển khoản tại NH  

Do việc lập thông tin thu NSNN chƣa chính xác, nay đề nghị cơ quan thu  ...................................................................... (hoặc) KBNN  .................................................................. điều chỉnh lại nhƣ sau: 

Cơ quan quản lý thu :  ...............................................................................................................................................................................................................  Mã số:  ...........................................................................  

GNT số, 

ngày  

Mã số 

ĐT nộp 

thuế 

 Nội dung nộp NSNN  

Thông tin đã kê khai Đề nghị điều chỉnh lại 

Mã 

TKKT 
Mã NDKT 

Mã 

ĐVQHNS 
Mã chƣơng Số tiền 

Mã 

TKKT 
Mã NDKT 

Mã 

ĐVQHNS 

Mã 

chƣơng 

 

Số tiền 

         
   

  
    

  

   
  

         

  

      

  

    

         

  

      

  

    

Tổng cộng   Tổng cộng   

Các thông tin khác đề nghị điều chỉnh:                  

  - …                     

                     

                     

        Ngày ..... tháng ...... năm .... 

 Ngƣời lập       Thủ trƣởng cơ quan/ ngƣời đề nghị 
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II- XÁC NHẬN ĐIỀU CHỈNH CỦA CƠ QUAN THU 

GNT số, 

ngày 

Mã số 

ĐT nộp 

thuế 

Nội dung nộp NSNN 

Thông tin đã kê khai Đề nghị điều chỉnh lại 

Mã 

TKKT 
Mã NDKT 

Mã 

ĐVQHNS 
Mã chƣơng 

 
Số tiền 

Mã 

TKKT 
Mã NDKT  

Mã 

ĐVQHNS 
Mã 

chƣơng 

 

Số tiền 

       
  

   
      

  

   
  

       

  

        

  

    

       

  

        

  

    

Tổng cộng   Tổng cộng   

Các thông tin khác đề nghị điều chỉnh:                  

  - …                     

                     

                     

            

Đề nghị KBNN ....................................................................... Tỉnh, TP:  .............................................................................. căn cứ nội dung điều chỉnh trên đây để hạch toán điều chỉnh theo quy định. 

         Ngày...... tháng ....... năm ... 

         CƠ QUAN THU … 

       Ngƣời đối chiếu Thủ trƣởng 

            

            

III- XÁC NHẬN ĐIỀU CHỈNH CỦA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 

Kho bạc Nhà nƣớc ................................................................................ đã điều chỉnh thông tin theo yêu cầu của cơ quan thu ...................................................................................... đúng chi tiết nêu trên. 

Hạch toán điều chỉnh số liệu ngày..........tháng...........năm .......    KHO BẠC NHÀ NƢỚC 

        Kế toán Kế toán trƣởng 
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XXV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG 

1. Thủ tục bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung quỹ nhà nƣớc của 

Hội đồng bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ cấp huyện. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Khách hàng nộp đơn đăng ký mua tài sản bán đấu giá (mẫu đơn do 

Hội đồng  bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ cấp huyện phát hành).  

- Bƣớc 2: Ngƣời đã đăng ký mua tài sản phải: 

Nộp một khoản tiền đặt trƣớc (tiền đặt cọc từ 1% đến 15% trên giá khởi 

điểm của tài sản bằng tiền đồng Việt Nam theo từng phiên đấu giá.  

Nộp phí tham gia đấu giá. 

- Bƣớc 3: Hội đồng bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ cấp huyện ra Biên 

lai thu phí tham gia đấu giá và Biên nhận tiền đặt cọc. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện. 

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

(1) Đơn xin đăng ký đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu. 

(2) 01 Bản sao chụp (mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối 

chiếu) giấy đăng ký kinh doanh loại hàng hóa bán đấu giá, có nguồn vốn tƣơng 

ứng với tài sản đăng ký đấu giá. 

(3) 01 Bản sao chụp (mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối 

chiếu) biên lai nộp thuế kinh doanh của tháng trƣớc liền kề hoặc giấy xác nhận 

hoàn thành nghĩa vụ thuế của tháng trƣớc liền kề do cơ quan Thuế nhà nƣớc từ cấp 

huyện trở lên xác nhận. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết: 14 ngày kể từ ngày thông báo bán đấu giá tài sản. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính Kế hoạch.  

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá.  

Hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ.  

k) Phí, lệ phí: Phí đấu giá đối với ngƣời tham gia đấu giá: 

Tài sản có giá khởi điểm từ 20 triệu đồng trở xuống, mức thu bằng 

20.000đồng. 

Tài sản có giá khởi điểm từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng, mức thu 

bằng 50.000đồng.  

Tài sản có giá khởi điểm từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng, mức thu 

bằng 100.000đồng.  
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Tài sản có giá khởi điểm từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng, mức thu 

bằng 200.000đồng.  

Tài sản có giá khởi điểm trên 500 triệu đồng, mức thu bằng 500.000đồng.  

l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Khách hàng phải nộp đủ tiền trúng mua tài sản bán đấu giá.  

- Ngƣời không đƣợc tham gia đấu giá tài sản: 

- Ngƣời không có năng lực hành vi dân sự, ngƣời mất hoặc bị hạn chế năng 

lực hành vi dân sự hoặc ngƣời tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ 

đƣợc hành vi của mình. 

- Ngƣời làm việc trong Hội đồng bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ cấp 

huyện nơi thực hiện việc bán đấu giá tài sản đó; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, 

em ruột của ngƣời đó; ngƣời trực tiếp giám định, định giá tài sản, cha, mẹ, vợ, 

chồng, con, anh, chị, em ruột của ngƣời đó. 

- Ngƣời ra quyết định tịch thu tài sản là tang vật, phƣơng tiện vi phạm hành 

chính; ngƣời có thẩm quyền quyết định bán tài sản nhà nƣớc; cá nhân, tổ chức có 

quyền bán tài sản của ngƣời khác theo quy định của pháp luật.  

- Ngƣời không có quyền mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp 

luật, bao gồm: Ngƣời không đủ điều kiện tham gia mua tài sản đối với một số lọai 

tài sản theo quy định của pháp luật về lọai tài sản đó. 

n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính Phủ về 

bán đấu giá tài sản. 

- Thông tƣ số 23/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ trƣởng 

Bộ Tƣ pháp về việc hƣớng dẫn một số quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.  

- Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 Quy định chi tiết 

một số Điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. 

- Thông tƣ số 137/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài 

chính quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nƣớc bán đấu giá và 

chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản.   

- Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá 

quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang.      
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2. Thủ tục thẩm định phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ khi nhà 

nƣớc thu hồi đất. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thƣờng lập phƣơng án bồi thƣờng hỗ 

trợ và tái định cƣ nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng cấp huyện. 

- Bƣớc 2: Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng cấp huyện: 

Nhận hồ sơ từ Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thƣờng ghi biên nhận. 

Tiến hành thẩm định, báo cáo kết quả thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp 

huyện phê duyệt. 

- Bƣớc 3: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thƣờng nhận kết quả tại Phòng Tài 

nguyên và Môi trƣờng cấp huyện. 

b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính. 

 Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

(1) Tờ trình đề nghị phê duyệt phƣơng án bồi thƣờng của Hội đồng bồi thƣờng. 

(2) Phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ (kèm bảng chiết tính chi tiết số 

tiền bồi thƣờng, hỗ trợ của từng ngƣời sử dụng đất). 

(3) Thông báo thu hồi đất (bản sao). 

(4) Biên bản họp dân thông qua dự thảo phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ và tái 

định cƣ; Biên bản đối thoại với các hộ dân có ý kiến không đồng ý; Bảng tổng hợp ý 

kiến của ngƣời dân đối với phƣơng án bồi thƣờng. 

(5) Bản đồ thu hồi đất (bản sao và đƣợc Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, xác 

nhận đúng với bản chính) kèm sổ mục kê. 

(6) Bộ hồ sơ kiểm kê của từng ngƣời bị thu hồi dất gồm: 

- Tờ kê khai. 

- Biên bản kiểm kê. 

- Các văn bản xác định diện tích, loại đất bồi thƣờng của cơ quan có thẩm 

quyền theo Quy định. 

(7) Các văn bản có liên quan đến dự án đầu tƣ (văn bản chấp thuận chủ trƣơng 

đầu tƣ, quyết định phê duyệt dự án đầu tƣ…). 

(8) Các văn bản có liên quan đến chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ) 

đ) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên và Môi 

trƣờng cấp huyện.  

 h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.  
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i) Phí, lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 10 tháng 12 năm 2003. 

- Thông tƣ số 57/2010/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2010 quy định về lập 

dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thƣờng, hỗ trợ và tái 

định cƣ khi nhà nƣớc thu hồi đất.  

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ 

quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực 

hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi Nhà 

nƣớc thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.  

- Thông tƣ số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ 

trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về việc hƣớng dẫn thực hiện một số điều của 

Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định 

bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện 

quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi Nhà nƣớc 

thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.  

- Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc Ban hành Quy định về bồi thƣờng, hỗ trợ và tái 

định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang.  
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XXVI. LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

1. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ  

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

 - Bƣớc 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và 

UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây 

dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trƣờng hợp hồ sơ đáp ứng theo 

quy định hoặc hƣớng dẫn để chủ đầu tƣ hoàn thiện hồ sơ đối với trƣờng hợp hồ sơ 

không đáp ứng theo quy định. Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đô thị hoặc 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện. 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ, 

Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện phải tổ chức 

thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, Phòng Quản lý đô thị 

hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu 

không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng 

văn bản cho chủ đầu tƣ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trƣờng hợp hồ sơ bổ sung chƣa 

đáp ứng đƣợc yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, 

Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện có trách nhiệm 

thông báo bằng văn bản hƣớng dẫn cho chủ đầu tƣ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ 

đầu tƣ có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Trƣờng 

hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng đƣợc các nội dung theo thông báo thì 

trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng cấp huyện có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tƣ về lý do không cấp giấy 

phép; 

Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình 

có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng 

Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện của Luật Xây 

dựng năm 2014 để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nƣớc về 

những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật; 

Trong thời gian 12 ngày đối với công trình và nhà ở riêng lẻ kể từ ngày nhận 

đƣợc hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nƣớc đƣợc hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời 

bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn 

trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì đƣợc coi là đã đồng ý và phải chịu 

trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; Phòng Quản lý 

đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện căn cứ các quy định hiện hành 

tham mƣu UBND cấp huyện quyết định việc cấp giấy phép xây dựng hoặc có văn 

bản từ chối và nêu rõ lý do. 

- Bƣớc 5: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện 

chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng 

HĐND và UBND cấp huyện. 

-  Bƣớc 6: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND 

cấp huyện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.   
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b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tƣ 

số 15/2016/TT-BXD; 

(2) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng 

minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

(3) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật 

hoặc thiết kế bản vẽ thi công đƣợc phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây 

dựng, 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 chính 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 nƣớc mƣa, xử lý nƣớc thải, cấp nƣớc, cấp điện, 

thông tin tỷ lệ 1/50 - 1/200. 

Ngoài ra, tùy từng trƣờng hợp chủ đầu tƣ còn phải nộp thêm: 

-  Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả thẩm định thiết 

kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với công trình theo quy định phải 

đƣợc thẩm định thiết kế. 

Đối với nhà ở riêng lẻ dƣới 03 tầng và có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ 

hơn 250 m2, hộ gia đình có thể tự tổ chức thiết kế và chịu trách nhiệm về an toàn 

của công trình và các công trình lân cận. 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản cam kết bảo đảm an toàn cho 

công trình liền kề đối với trƣờng hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ có công trình liền kề. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 02 (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết:  

- Đối với địa bàn thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và Tân Châu, 

thời gian cấp giấy phép xây dựng là không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ.  

- Đối với địa bàn các huyện còn lại, thời gian cấp giấy phép xây dựng là 

không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị đối với 

thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu hoặc Phòng Kinh 

tế - Hạ tầng đối với các huyện. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng mới và Bản 

vẽ thiết kế xây dựng công trình đã đƣợc cơ quan tham mƣu cấp phép thẩm định 

hoặc văn bản trả lời đối với trƣờng hợp không đủ điều kiện. 



 

753 

 

i) Phí, lệ phí: Lệ phí cấp phép xây dựng: 50.000 đồng/giấy phép.  

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo 

mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tƣ 15/2016/TT-BXD. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo quy định tại 

Điều 93 Luật Xây dựng năm 2014, cụ thể: 

- Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị 

gồm: 

+ Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất đƣợc phê 

duyệt; 

+ Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ 

môi trƣờng, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang 

bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lƣợng, giao thông, khu di sản văn hoá, di 

tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, 

độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh; 

+ Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ đƣợc thực hiện theo quy định tại khoản 7 

Điều 79 của Luật Xây dựng năm 2014; 

- Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải đáp ứng các điều kiện quy định nêu 

trên và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu 

vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhƣng chƣa có quy hoạch chi tiết xây dựng 

thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô 

thị đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền ban hành. 

- Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải phù hợp với quy 

hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cƣ nông thôn. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

 - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

- Thông tƣ số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trƣởng Bộ Xây 

dựng hƣớng dẫn về cấp phép xây dựng. 

- Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí 

cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2011 của UBND 

tỉnh An Giang về việc Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng 

theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang. 



 

754 

 

PHỤ LỤC SỐ 1 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng) 

CỘNG HÕA 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: Nhà ở riêng lẻ) 

Kính gửi: ………………………………… 

1. Thông tin về chủ đầu tƣ: 

- Tên chủ đầu tƣ (tên chủ hộ): ………………………………………………………………….. 

- Ngƣời đại diện: …………………………………… Chức vụ (nếu có): ……………………… 

- Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………….. 

- Số nhà: ………………… Đƣờng/phố ………………. Phƣờng/xã ………………………… 

- Quận/huyện Tỉnh/thành phố: …………………………………………………………………. 

- Số điện thoại: ………………………………………………………………………………….. 

2. Thông tin công trình: 

- Địa Điểm xây dựng: …………………………………………………………………………….. 

- Lô đất số: ………………………. Diện tích ………………. m
2
. 

- Tại số nhà: ………………………. Đƣờng/phố ……………………… 

- Phƣờng/xã ………………………………….. Quận/huyện ………………………………….. 

- Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………… 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với công trình nhà ở riêng lẻ: 

- Cấp công trình: ……………….. 

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ………m
2
. 

- Tổng diện tích sàn: ………..m
2
 (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 ngƣời chủ nhiệm thiết kế: ……………………………………… 

- Tên đơn vị thiết kế: …………………………………… 

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số …………. Cấp ngày ………….. 

- Tên chủ nhiệm thiết kế: …………………………………………………………… 

- Chứng chỉ hành nghề cá nhân 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 đƣợc 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 …… 

Ngƣời làm đơn/Đại diện chủ đầu tƣ 

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) 
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2. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến  

 a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

 - Bƣớc 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và 

UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, điều chỉnh 

giấy phép xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trƣờng hợp hồ sơ 

đáp ứng theo quy định hoặc hƣớng dẫn để chủ đầu tƣ hoàn thiện hồ sơ đối với 

trƣờng hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định. Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý 

đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện. 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ, 

Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện phải tổ chức thẩm 

định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, Phòng Quản lý đô thị hoặc 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không 

đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn 

bản cho chủ đầu tƣ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trƣờng hợp hồ sơ bổ sung chƣa 

đáp ứng đƣợc yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm 

việc, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện có trách 

nhiệm thông báo bằng văn bản hƣớng dẫn cho chủ đầu tƣ tiếp tục hoàn thiện hồ 

sơ. Chủ đầu tƣ có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. 

Trƣờng hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng đƣợc các nội dung theo thông 

báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh 

tế - Hạ tầng cấp huyện có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tƣ về lý do không 

cấp giấy phép; 

Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình 

có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng 

Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện của Luật Xây 

dựng năm 2014 để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nƣớc về 

những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật; 

Trong thời gian 12 ngày đối với công trình và nhà ở riêng lẻ kể từ ngày 

nhận đƣợc hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nƣớc đƣợc hỏi ý kiến có trách nhiệm 

trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau 

thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì đƣợc coi là đã đồng ý và 

phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; 

Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện căn cứ các quy 

định hiện hành tham mƣu UBND cấp huyện để quyết định việc cấp giấy phép xây 

dựng hoặc có văn bản từ chối và nêu rõ lý do. 

- Bƣớc 4: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện 

chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn 

phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

- Bƣớc 5: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và 

UBND cấp huyện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.   
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b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng; 

(2) Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật về đất đai;  

(3) Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tƣ; 

(4) Bản vẽ thiết kế xây dựng; 

(5) Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ 

nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 3, kèm theo bản sao chứng 

chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế. 

Ngoài ra, tùy từng trƣờng hợp chủ đầu tƣ còn phải nộp thêm các loại giấy tờ 

sau: 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả thẩm định thiết kế 

của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với công trình theo quy định phải đƣợc 

thẩm định thiết kế. 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản bản cam kết của chủ đầu tƣ 

bảo đảm an toàn cho công trình và công trình lân cận đối với công trình xây chen, có 

tầng hầm. 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết định đầu tƣ đối với công trình 

yêu cầu phải lập dự án đầu tƣ xây dựng. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân,  Tổ chức. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị đối với 

thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu hoặc Phòng Kinh 

tế - Hạ tầng đối với các huyện. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng mới và Bản 

vẽ thiết kế xây dựng công trình đã đƣợc cơ quan tham mƣu cấp phép thẩm định 

hoặc văn bản trả lời đối với trƣờng hợp không đủ điều kiện. 

i) Phí, lệ phí: Lệ phí cấp phép xây dựng: 100.000 đồng/giấy phép. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo Phụ lục số 1 Thông tƣ số 

15/2016/TT-BXD. 

- Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ 

nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng theo Phụ lục số 3 Thông tƣ số 15/2016/TT-BXD. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo quy định tại 

Điều 91 Luật Xây dựng năm 2014, cụ thể: 
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- Phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã đƣợc cơ quan nhà nƣớc 

có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. 

- Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ 

môi trƣờng, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang 

bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lƣợng, giao thông, khu di sản văn hoá, di 

tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, 

độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh. 

- Thiết kế xây dựng công trình đã đƣợc thẩm định, phê duyệt theo quy định 

tại Điều 82 của Luật Xây dựng năm 2014. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

- Thông tƣ số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trƣởng Bộ Xây 

dựng hƣớng dẫn về cấp phép xây dựng. 

- Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí 

cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2011 của UBND 

tỉnh An Giang về việc Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng 

theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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PHỤ LỤC SỐ 1 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng) 

CỘNG HÕA 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. Thông tin về chủ đầu tƣ: 

- Tên chủ đầu tƣ (tên chủ hộ): ………………………………………………………………….. 

- Ngƣời đại diện: …………………………………… Chức vụ (nếu có): ……………………… 

- Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………….. 

- Số nhà: ………………… Đƣờng/phố ………………. Phƣờng/xã ………………………… 

- Quận/huyện Tỉnh/thành phố: …………………………………………………………………. 

- Số điện thoại: ………………………………………………………………………………….. 

2. Thông tin công trình: 

- Địa Điểm xây dựng: …………………………………………………………………………….. 

- Lô đất số: ………………………. Diện tích ………………. m
2
. 

- Tại số nhà: ………………………. Đƣờng/phố ……………………… 

- Phƣờng/xã ………………………………….. Quận/huyện ………………………………….. 

- Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………… 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với công trình không theo tuyến: 

- Loại công trình: ………………………………….. Cấp công trình: …………………………… 

- Diện tích xây dựng: ……… m
2
. 

- Cốt xây dựng: ……… m 

- Tổng diện tích sàn: …………m
2
 (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 ngƣời chủ nhiệm thiết kế: ……………………………………… 

- Tên đơn vị thiết kế: …………………………………… 

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số …………. Cấp ngày ………….. 

- Tên chủ nhiệm thiết kế: …………………………………………………………… 

- Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: ………do ………….. Cấp ngày: ………………….. 

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………… 

- Điện thoại: ……………………………………………………… 
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- 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 đƣợc 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 …… 

Ngƣời làm đơn/Đại diện chủ đầu tƣ 

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) 
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PHỤ LỤC SỐ 3 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 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 khai ít nhất 03 công trình đã thiết kế tƣơng tự nhƣ công trình đề nghị cấp phép: 

a) ……………………………………….. 

b) ……………………………………….. 

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế: 

a) Số lƣợng: ……………………………. 

Trong đó: 

- Kiến trúc sƣ: ………………………………………………. 

- Kỹ sƣ 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 tổ chức, cá nhân thiết kế 

(Ký ghi rõ họ tên) 
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3. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trƣờng hợp sửa chữa, cải tạo 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

 - Bƣớc 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và 

UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép sửa 

chữa, cải tạo công trình; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trƣờng hợp hồ 

sơ đáp ứng theo quy định hoặc hƣớng dẫn để chủ đầu tƣ hoàn thiện hồ sơ đối với 

trƣờng hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định. Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý 

đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện. 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ, 

Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện phải tổ chức thẩm 

định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, Phòng Quản lý đô thị hoặc 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không 

đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn 

bản cho chủ đầu tƣ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trƣờng hợp hồ sơ bổ sung chƣa 

đáp ứng đƣợc yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm 

việc, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện có trách 

nhiệm thông báo bằng văn bản hƣớng dẫn cho chủ đầu tƣ tiếp tục hoàn thiện hồ 

sơ. Chủ đầu tƣ có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. 

Trƣờng hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng đƣợc các nội dung theo thông 

báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh 

tế - Hạ tầng cấp huyện có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tƣ về lý do không 

cấp giấy phép; 

Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình 

có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng 

Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện của Luật Xây 

dựng năm 2014 để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nƣớc về 

những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật; 

Trong thời gian 12 ngày đối với công trình và nhà ở riêng lẻ kể từ ngày 

nhận đƣợc hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nƣớc đƣợc hỏi ý kiến có trách nhiệm 

trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau 

thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì đƣợc coi là đã đồng ý và 

phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; 

Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện căn cứ các quy 

định hiện hành tham mƣu UBND cấp huyện để quyết định việc cấp giấy phép xây 

dựng hoặc có văn bản từ chối và nêu rõ lý do. 

- Bƣớc 4: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện 

chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn 

phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

- Bƣớc 5: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và 

UBND cấp huyện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.   
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b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở, theo mẫu tại 

Phụ lục số 1 Thông tƣ số 15/2016/TT-BXD. 

(2) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng 

minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật 

hoặc bản sao giấy phép xây dựng đã đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền cấp. 

(3) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ hiện trạng của bộ phận, 

hạng Mục công trình sửa chữa, cải tạo đã đƣợc phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tƣơng 

ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10 

x 15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trƣớc khi sửa chữa, cải tạo. 

(4) Đối với các công trình di tích lịch sử, văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã 

đƣợc xếp hạng, thì phải có bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp 

thuận của cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền theo phân cấp. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 02 (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết: Thời hạn 20 ngày đối với trƣờng hợp cấp giấy phép 

sửa chữa, cải tạo công trình; Trong thời hạn 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị đối với 

thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu hoặc Phòng Kinh 

tế - Hạ tầng đối với các huyện. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sửa chữa, cải tạo và 

Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình đã đƣợc cơ quan tham mƣu cấp phép thẩm 

định cải tạo, sửa chữa hoặc văn bản trả lời đối với trƣờng hợp không đủ điều kiện. 

i) Phí, lệ phí: Lệ phí cấp phép xây dựng: 100.000 đồng/giấy phép. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo 

công trình, nhà ở, theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tƣ số 15/2016/TT-BXD. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

- Thông tƣ số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trƣởng Bộ Xây 

dựng hƣớng dẫn về cấp phép xây dựng. 

- Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí 

cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2011 của UBND 

tỉnh An Giang về việc Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng 

theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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PHỤ LỤC SỐ 1 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng) 

CỘNG HÕA 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: Sửa chữa, cải tạo) 

Kính gửi: ………………………………… 

1. Thông tin về chủ đầu tƣ: 

- Tên chủ đầu tƣ (tên chủ hộ): ………………………………………………………………….. 

- Ngƣời đại diện: …………………………………… Chức vụ (nếu có): ……………………… 

- Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………….. 

- Số nhà: ………………… Đƣờng/phố ………………. Phƣờng/xã ………………………… 

- Quận/huyện Tỉnh/thành phố: …………………………………………………………………. 

- Số điện thoại: ………………………………………………………………………………….. 

2. Thông tin công trình: 

- Địa Điểm xây dựng: …………………………………………………………………………….. 

- Lô đất số: ………………………. Diện tích ………………. m
2
. 

- Tại số nhà: ………………………. Đƣờng/phố ……………………… 

- Phƣờng/xã ………………………………….. Quận/huyện ………………………………….. 

- Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………… 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với trƣờng hợp cải tạo, sửa chữa: 

- Loại công trình: …………………………… Cấp công trình: ………………………. 

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……….m
2
. 

- Tổng diện tích sàn: ……….m
2
 (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 ngƣời chủ nhiệm thiết kế: ……………………………………… 

- Tên đơn vị thiết kế: …………………………………… 

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số …………. Cấp ngày ………….. 

- Tên chủ nhiệm thiết kế: …………………………………………………………… 

- Chứng chỉ hành nghề cá nhân 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 đƣợc 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 …… 

Ngƣời làm đơn/Đại diện chủ đầu tƣ 

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) 
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4. Thủ tục cấp giấy phép di dời công trình 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

 - Bƣớc 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và 

UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép di 

dời công trình; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trƣờng hợp hồ sơ đáp 

ứng theo quy định hoặc hƣớng dẫn để chủ đầu tƣ hoàn thiện hồ sơ đối với trƣờng 

hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định. Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đô thị 

hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện. 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ, 

Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện phải tổ chức thẩm 

định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, Phòng Quản lý đô thị hoặc 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không 

đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn 

bản cho chủ đầu tƣ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trƣờng hợp hồ sơ bổ sung chƣa 

đáp ứng đƣợc yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm 

việc, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện có trách 

nhiệm thông báo bằng văn bản hƣớng dẫn cho chủ đầu tƣ tiếp tục hoàn thiện hồ 

sơ. Chủ đầu tƣ có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. 

Trƣờng hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng đƣợc các nội dung theo thông 

báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh 

tế - Hạ tầng cấp huyện có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tƣ về lý do không 

cấp giấy phép; 

Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình 

có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng 

Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện của Luật Xây 

dựng năm 2014 để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nƣớc về 

những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật; 

Trong thời gian 12 ngày đối với công trình và nhà ở riêng lẻ kể từ ngày 

nhận đƣợc hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nƣớc đƣợc hỏi ý kiến có trách nhiệm 

trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau 

thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì đƣợc coi là đã đồng ý và 

phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; 

Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện căn cứ các quy 

định hiện hành tham mƣu UBND cấp huyện để quyết định việc cấp giấy phép xây 

dựng hoặc có văn bản từ chối và nêu rõ lý do. 

- Bƣớc 4: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện 

chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn 

phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

- Bƣớc 5: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và 

UBND cấp huyện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.   
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b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình theo mẫu tại Phụ lục số 1 

Thông tƣ 15/2016/TT-BXD. 

(2) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng 

minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai nơi công trình sẽ di 

dời đến và giấy tờ hợp pháp về quyền sở hữu công trình theo quy định của pháp 

luật. 

(3) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ tổng mặt bằng, nơi 

công trình sẽ đƣợc di dời tới tỷ lệ 1/50 - 1/500. 

(4) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 

1/100 - 1/200, mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 tại địa Điểm công trình sẽ di dời tới. 

(5) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả khảo sát đánh 

giá chất lƣợng hiện trạng của công trình do tổ chức, cá nhân có đủ Điều kiện năng 

lực thực hiện. 

(6) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính phƣơng án di dời theo quy 

định tại Khoản 5 Điều 97 Luật Xây dựng 2014. 

(7) Trƣờng hợp thiết kế xây dựng của công trình đã đƣợc cơ quan chuyên 

môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế nêu trên là bản sao hoặc tệp tin 

chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã đƣợc cơ quan chuyên môn về xây 

dựng thẩm định. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 02 (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết: Thời hạn 20 ngày đối với trƣờng hợp cấp giấy phép 

di dời công trình.  

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân,  Tổ chức. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị đối với 

thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu hoặc Phòng Kinh 

tế - Hạ tầng đối với các huyện. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép di dời công trình và 

Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình đã đƣợc cơ quan tham mƣu cấp phép thẩm 

định di dời hoặc văn bản trả lời đối với trƣờng hợp không đủ điều kiện. 

i) Phí, lệ phí: Lệ phí cấp phép xây dựng: 100.000 đồng/giấy phép. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình 

theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tƣ 15/2016/TT-BXD  

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
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- Thông tƣ số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trƣởng Bộ Xây 

dựng hƣớng dẫn về cấp phép xây dựng. 

- Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí 

cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2011 của UBND 

tỉnh An Giang về việc Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng 

theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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PHỤ LỤC SỐ 1 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng) 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------- 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

(Sử dụng cho Di dời công trình) 

Kính gửi: ………………………………… 

1. Thông tin về chủ đầu tƣ: 

- Tên chủ đầu tƣ (tên chủ hộ): ………………………………………………………………….. 

- Ngƣời đại diện: …………………………………… Chức vụ (nếu có): ……………………… 

- Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………….. 

- Số nhà: ………………… Đƣờng/phố ………………. Phƣờng/xã ………………………… 

- Quận/huyện Tỉnh/thành phố: …………………………………………………………………. 

- Số điện thoại: ………………………………………………………………………………….. 

2. Thông tin công trình: 

- Địa Điểm xây dựng: …………………………………………………………………………….. 

- Lô đất số: ………………………. Diện tích ………………. m
2
. 

- Tại số nhà: ………………………. Đƣờng/phố ……………………… 

- Phƣờng/xã ………………………………….. Quận/huyện ………………………………….. 

- Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………… 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với trƣờng hợp di dời công trình: 

- Công trình cần di dời: 

- Loại công trình: ………………………………. Cấp công trình: …………………….. 

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……………………………………………m
2
. 

- Tổng diện tích sàn: …………………………………………………………………m
2
. 

- Chiều cao công trình: ………………………………………………………………m
2
. 

- Địa Điểm công trình di dời đến: …………………………………………………….. 

- Lô đất số: …………………………… Diện tích …………………………………m
2
. 

- Tại: ………………………………………… Đƣờng: ……………………………….. 

- Phƣờng (xã) ………………………………. Quận (huyện) ………………………. 

- Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………. 

- Số tầng: …………………………………………………………………………….. 

4. Đơn vị hoặc ngƣời chủ nhiệm thiết kế: ……………………………………… 

- Tên đơn vị thiết kế: …………………………………… 

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số …………. Cấp ngày ………….. 

- Tên chủ nhiệm thiết kế: …………………………………………………………… 
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- Chứng chỉ hành nghề cá nhân 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 đƣợc 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 …… 

Ngƣời làm đơn/Đại diện chủ đầu tƣ 

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) 
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5. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

 - Bƣớc 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và 

UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép sửa 

chữa, cải tạo công trình; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trƣờng hợp hồ 

sơ đáp ứng theo quy định hoặc hƣớng dẫn để chủ đầu tƣ hoàn thiện hồ sơ đối với 

trƣờng hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định. Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý 

đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện. 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ, 

Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện phải tổ chức thẩm 

định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, Phòng Quản lý đô thị hoặc 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không 

đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn 

bản cho chủ đầu tƣ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trƣờng hợp hồ sơ bổ sung chƣa 

đáp ứng đƣợc yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm 

việc, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện có trách 

nhiệm thông báo bằng văn bản hƣớng dẫn cho chủ đầu tƣ tiếp tục hoàn thiện hồ 

sơ. Chủ đầu tƣ có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. 

Trƣờng hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng đƣợc các nội dung theo thông 

báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh 

tế - Hạ tầng cấp huyện có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tƣ về lý do không 

cấp giấy phép; 

Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình 

có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng 

Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện của Luật Xây 

dựng năm 2014 để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nƣớc về 

những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật; 

Trong thời gian 12 ngày đối với công trình và nhà ở riêng lẻ kể từ ngày 

nhận đƣợc hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nƣớc đƣợc hỏi ý kiến có trách nhiệm 

trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau 

thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì đƣợc coi là đã đồng ý và 

phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; 

Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện căn cứ các quy 

định hiện hành tham mƣu UBND cấp huyện để quyết định việc cấp giấy phép xây 

dựng hoặc có văn bản từ chối và nêu rõ lý do. 

- Bƣớc 4: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện 

chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn 

phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

- Bƣớc 5: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và 

UBND cấp huyện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.   
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b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

c) Thành phần hồ sơ: 

* Đối với nhà ở riêng lẻ 

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép có thời hạn theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông 

tƣ 15/2016/TT-BXD.  

(2) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng 

minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

(3) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật 

hoặc thiết kế bản vẽ thi công đƣợc phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây 

dựng, 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 chính 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 nƣớc mƣa, xử lý nƣớc thải, cấp nƣớc, cấp điện, 

thông tin tỷ lệ 1/50 - 1/200. 

Ngoài ra, tùy từng trƣờng hợp chủ đầu tƣ còn phải nộp thêm: 

-  Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả thẩm định thiết 

kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với công trình theo quy định phải 

đƣợc thẩm định thiết kế. 

Đối với nhà ở riêng lẻ dƣới 03 tầng và có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ 

hơn 250 m2, hộ gia đình có thể tự tổ chức thiết kế và chịu trách nhiệm về an toàn 

của công trình và các công trình lân cận. 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản cam kết bảo đảm an toàn cho 

công trình liền kề đối với trƣờng hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ có công trình liền kề. 

* Đối với công trình không theo tuyến 

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép có thời hạn theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông 

tƣ 15/2016/TT-BXD.  

(2) Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật về đất đai;  

(3) Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tƣ; 

(4) Bản vẽ thiết kế xây dựng; 

(5) Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ 

nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 3, kèm theo bản sao chứng 

chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế. 

Ngoài ra, tùy từng trƣờng hợp chủ đầu tƣ còn phải nộp thêm các loại giấy tờ 

sau: 
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- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả thẩm định thiết kế 

của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với công trình theo quy định phải đƣợc 

thẩm định thiết kế. 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản bản cam kết của chủ đầu tƣ 

bảo đảm an toàn cho công trình và công trình lân cận đối với công trình xây chen, có 

tầng hầm. 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết định đầu tƣ đối với công trình 

yêu cầu phải lập dự án đầu tƣ xây dựng. 

* Đối với công trình sửa chữa, cải tạo 

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép có thời hạn theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông 

tƣ 15/2016/TT-BXD. 

(2) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng 

minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật 

hoặc bản sao giấy phép xây dựng đã đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền cấp. 

(3) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ hiện trạng của bộ phận, 

hạng Mục công trình sửa chữa, cải tạo đã đƣợc phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tƣơng 

ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10 

x 15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trƣớc khi sửa chữa, cải tạo. 

(4) Đối với các công trình di tích lịch sử, văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã 

đƣợc xếp hạng, thì phải có bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp 

thuận của cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền theo phân cấp. 

* Đối với di dời công trình 

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép có thời hạn theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông 

tƣ 15/2016/TT-BXD. 

(2) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng 

minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai nơi công trình sẽ di 

dời đến và giấy tờ hợp pháp về quyền sở hữu công trình theo quy định của pháp 

luật. 

(3) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ tổng mặt bằng, nơi 

công trình sẽ đƣợc di dời tới tỷ lệ 1/50 - 1/500. 

(4) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 

1/100 - 1/200, mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 tại địa Điểm công trình sẽ di dời tới. 

(5) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả khảo sát đánh 

giá chất lƣợng hiện trạng của công trình do tổ chức, cá nhân có đủ Điều kiện năng 

lực thực hiện. 

(6) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính phƣơng án di dời theo quy 

định tại Khoản 5 Điều 97 Luật Xây dựng 2014. 

(7) Trƣờng hợp thiết kế xây dựng của công trình đã đƣợc cơ quan chuyên 

môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế nêu trên là bản sao hoặc tệp tin 

chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã đƣợc cơ quan chuyên môn về xây 

dựng thẩm định. 



 

774 

 

d) Số lƣợng hồ sơ: 02 (bộ) 

đ) Thời hạn giải quyết:  

* Đối với địa bàn thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và Tân Châu, 

thời gian cấp giấy phép xây dựng đƣợc quy định nhƣ sau: 

+ Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với nhà 

ở riêng lẻ. 

+ Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các 

công trình còn lại. 

* Đối với địa bàn các huyện còn lại đƣợc quy định nhƣ sau: 

+ Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với nhà 

ở riêng lẻ. 

 + Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các 

công trình còn lại. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân,  Tổ chức. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị đối với 

thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc, Tân Châu hoặc Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng đối với các huyện. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng có thời hạn 

kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu hoặc văn bản trả lời đối với trƣờng hợp không 

đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.  

i) Phí, lệ phí: 

 Lệ phí cấp phép xây dựng: 100.000 đồng/giấy phép đối với công trình xây 

dựng chuyên dùng, công trình xây dựng của tổ chức. 

 Lệ phí cấp phép xây dựng: 50.000 đồng/giấy phép đối với công trình xây 

dựng nhà ở riêng lẻ. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép có thời hạn theo 

mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tƣ 15/2016/TT-BXD.  

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện theo quy 

định tại Điều 94 Luật Xây dựng năm 2014, cụ thể nhƣ sau:  

- Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn gồm: 

+ Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng đƣợc cơ quan nhà nƣớc 

có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhƣng chƣa thực hiện và chƣa có quyết định thu 

hồi đất của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền; 

+ Phù hợp với quy mô công trình do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho 

từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch 

phân khu xây dựng đã đƣợc phê duyệt; 

+ Chủ đầu tƣ cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại đƣợc ghi 

trong giấy phép xây dựng có thời hạn, nếu không tự phá dỡ thì bị cƣỡng chế và 

chịu mọi chi phí cho việc cƣỡng chế phá dỡ. 
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-. Đối với công trình đƣợc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng 

điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và đáp ứng điều kiện quy định tại các 

khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật Xây dựng năm 2014. 

- Đối với nhà ở riêng lẻ phải đáp ứng điều kiện nêu trên và đáp ứng các điều 

kiện quy định tại khoản 1 Điều 93 của Luật Xây dựng năm 2014. 

- Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ đƣợc cấp giấy phép xây dựng có thời 

hạn, khi hết thời hạn mà kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng chƣa đƣợc triển 

khai thì cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo cho chủ sở 

hữu công trình hoặc ngƣời đƣợc giao sử dụng công trình về điều chỉnh quy hoạch 

xây dựng và thực hiện gia hạn giấy phép xây dựng có thời hạn.   

- Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực đã có quy hoạch phân khu 

xây dựng đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền phê duyệt và có kế hoạch sử dụng 

đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho 

việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

- Thông tƣ số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trƣởng Bộ Xây 

dựng hƣớng dẫn về cấp phép xây dựng. 

- Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí 

cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2011 của UBND 

tỉnh An Giang về việc Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng 

theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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PHỤ LỤC SỐ 1 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng) 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------- 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN 

(Sử dụng cho công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/ Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Quảng cáo/Nhà ở riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/ Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án/Di dời công trình) 

Kính gửi: ………………………………… 

1. Thông tin về chủ đầu tƣ: 

- Tên chủ đầu tƣ (tên chủ hộ): ………………………………………………………………….. 

- Ngƣời đại diện: …………………………………… Chức vụ (nếu có): ……………………… 

- Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………….. 

- Số nhà: ………………… Đƣờng/phố ………………. Phƣờng/xã ………………………… 

- Quận/huyện Tỉnh/thành phố: …………………………………………………………………. 

- Số điện thoại: ………………………………………………………………………………….. 

2. Thông tin công trình: 

- Địa Điểm xây dựng: …………………………………………………………………………….. 

- Lô đất số: ………………………. Diện tích ………………. m
2
. 

- Tại số nhà: ………………………. Đƣờng/phố ……………………… 

- Phƣờng/xã ………………………………….. Quận/huyện ………………………………….. 

- Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………… 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: 

3.1. Đối với công trình không theo tuyến: 

- Loại công trình: ………………………………….. Cấp công trình: …………………………… 

- Diện tích xây dựng: ……… m
2
. 

- Cốt xây dựng: ……… m 

- Tổng diện tích sàn: …………m
2
 (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) 

3.2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị: 

- Loại công trình: ……………………………. Cấp công trình: ………………………………… 

- Tổng chiều dài công trình: …………….. m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua 

từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố). 

- Cốt của công trình: ………..m (ghi rõ cốt qua từng khu vực) 
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- Chiều cao tĩnh không của tuyến: …….. m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực). 

- Độ sâu công trình: ………….m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực) 

3.3. Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng: 

- Loại công trình: ……………………. Cấp công trình: ……………………………….. 

- Diện tích xây dựng: ……….m
2
. 

- Cốt xây dựng: …………m 

- Chiều cao công trình: ……..m 

3.4. Đối với công trình quảng cáo: 

- Loại công trình: …………………………….. Cấp công trình: ……………………………… 

- Diện tích xây dựng: ……………..m
2
. 

- Cốt xây dựng: …………..m 

- Chiều cao công trình: ……………….m 

- Nội dung quảng cáo: ……………………. 

3.5. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ: 

- Cấp công trình: ……………….. 

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ………m
2
. 

- Tổng diện tích sàn: ………..m
2
 (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) 

3.6. Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa: 

- Loại công trình: …………………………… Cấp công trình: ………………………. 

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……….m
2
. 

- Tổng diện tích sàn: ……….m
2
 (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) 

3.7. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến: 

- Giai đoạn 1: 

+ Loại công trình: ………………………. Cấp công trình: ……………………… 

+ Diện tích xây dựng: …….m
2
. 

+ Cốt xây dựng: ………m 

+ Chiều sâu công trình: ………m (tính từ cốt xây dựng) 

- Giai đoạn 2: 

+ Tổng diện tích sàn: ……..m
2
 (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). 
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+ Số tầng: ……..(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum) 

3.8. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị: 

- Loại công trình: …………………. Cấp công trình: …………………… 

- Tổng chiều dài công trình theo giai đoạn: ………m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, 

qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố). 

- Cốt của công trình: ……..m (qua các khu vực theo từng giai đoạn) 

- Chiều cao tĩnh không của tuyến: ……..m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực theo từng giai 

đoạn). 

- Độ sâu công trình: ………m (ghi rõ độ sâu qua các khu vực theo từng giai đoạn) 

3.9. Đối với trường hợp cấp cho Dự án: 

- Tên dự án: …………………………………… 

+ Đã đƣợc: ……….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: …………………………… 

* Các thông tin chủ yếu của công trình: ………………………………………… 

3.10. Đối với trường hợp di dời công trình: 

- Công trình cần di dời: 

- Loại công trình: ………………………………. Cấp công trình: …………………….. 

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……………………………………………m
2
. 

- Tổng diện tích sàn: …………………………………………………………………m
2
. 

- Chiều cao công trình: ………………………………………………………………m
2
. 

- Địa Điểm công trình di dời đến: …………………………………………………….. 

- Lô đất số: …………………………… Diện tích …………………………………m
2
. 

- Tại: ………………………………………… Đƣờng: ……………………………….. 

- Phƣờng (xã) ………………………………. Quận (huyện) ………………………. 

- Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………. 

- Số tầng: …………………………………………………………………………….. 

4. Đơn vị hoặc ngƣời chủ nhiệm thiết kế: ……………………………………… 

- Tên đơn vị thiết kế: …………………………………… 

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số …………. Cấp ngày ………….. 

- Tên chủ nhiệm thiết kế: …………………………………………………………… 

- Chứng chỉ hành nghề cá nhân 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. 
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6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép đƣợc 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 …… 

Ngƣời làm đơn/Đại diện chủ đầu tƣ 

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) 
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6. Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng  

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

 - Bƣớc 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và 

UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị điều chỉnh giấy 

phép xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trƣờng hợp hồ sơ đáp 

ứng theo quy định hoặc hƣớng dẫn để chủ đầu tƣ hoàn thiện hồ sơ đối với trƣờng 

hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định. Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đô thị 

hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện. 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ, 

Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện phải tổ chức thẩm 

định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, Phòng Quản lý đô thị hoặc 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không 

đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn 

bản cho chủ đầu tƣ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trƣờng hợp hồ sơ bổ sung chƣa 

đáp ứng đƣợc yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm 

việc, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện có trách 

nhiệm thông báo bằng văn bản hƣớng dẫn cho chủ đầu tƣ tiếp tục hoàn thiện hồ 

sơ. Chủ đầu tƣ có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. 

Trƣờng hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng đƣợc các nội dung theo thông 

báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh 

tế - Hạ tầng cấp huyện có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tƣ về lý do không 

cấp giấy phép; 

Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình 

có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng 

Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện của Luật Xây 

dựng năm 2014 để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nƣớc về 

những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật; 

Trong thời gian 12 ngày đối với công trình và nhà ở riêng lẻ kể từ ngày 

nhận đƣợc hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nƣớc đƣợc hỏi ý kiến có trách nhiệm 

trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau 

thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì đƣợc coi là đã đồng ý và 

phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; 

Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện căn cứ các quy 

định hiện hành tham mƣu UBND cấp huyện để quyết định việc cấp giấy phép xây 

dựng hoặc có văn bản từ chối và nêu rõ lý do. 

- Bƣớc 4: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện 

chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn 

phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

- Bƣớc 5: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và 

UBND cấp huyện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.   
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b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

c) Thành phần hồ sơ: 

* Đối với công trình: 

+ Đơn đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 

Thông tƣ số 15/2016/TT-BXD; 

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã đƣợc cấp; 

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính 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; 

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản phê duyệt Điều chỉnh 

thiết kế của ngƣời có thẩm quyền theo quy định kèm theo Bản kê khai Điều kiện 

năng lực của tổ chức, cá nhân thiết kế đối với trƣờng hợp thiết kế không do cơ 

quan chuyên môn về xây dựng thẩm định hoặc Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế 

Điều chỉnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về 

xây dựng. 

* Đối với nhà ở riêng lẻ: 

+ Đơn đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 

Thông tƣ số 15/2016/TT-BXD; 

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã đƣợc cấp; 

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính 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. 

Đối với trƣờng hợp yêu cầu phải đƣợc cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định 

thì phải nộp kèm theo báo cáo kết quả thẩm định thiết kế; 

- Trƣờng hợp thiết kế xây dựng của công trình đã đƣợc cơ quan chuyên môn 

về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp 

các bản vẽ thiết kế xây dựng đã đƣợc cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 02 (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết: 

* Đối với địa bàn thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và Tân Châu, 

thời gian cấp giấy phép xây dựng đƣợc quy định nhƣ sau: 

+ Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với nhà 

ở riêng lẻ. 

+ Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các 

công trình còn lại. 

* Đối với địa bàn các huyện còn lại đƣợc quy định nhƣ sau: 

+ Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với nhà 

ở riêng lẻ. 

+ Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các 

công trình còn lại. 
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e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân, Tổ chức. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị đối với 

thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu hoặc Phòng Kinh 

tế - Hạ tầng đối với các huyện.  

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nội dung giấy phép xây dựng 

Điều chỉnh đƣợc ghi trực tiếp vào giấy phép xây dựng đã cấp hoặc ghi thành Phụ 

lục riêng và là bộ phận không tách rời với giấy phép xây dựng đã đƣợc cấp. 

i) Phí, lệ phí: 

- Lệ phí cấp phép xây dựng: 100.000 đồng/giấy phép đối với công trình xây 

dựng chuyên dùng, công trình xây dựng của tổ chức. 

- Lệ phí cấp phép xây dựng: 50.000 đồng/giấy phép đối với công trình xây 

dựng nhà ở riêng lẻ.  

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Đơn đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 

Thông tƣ số 15/2016/TT-BXD. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: theo quy định tại 

khoản 1 điều 98 Luật Xây dựng năm 2014, cụ thể nhƣ sau: 

- Trong quá trình xây dựng, trƣờng hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi 

một trong các nội dung dƣới đây thì chủ đầu tƣ phải đề nghị điều chỉnh giấy phép 

xây dựng: 

+ Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình 

trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc; 

+ Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng; quy mô, chiều 

cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hƣởng đến kết cấu chịu lực 

chính; 

+ Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử 

dụng làm ảnh hƣởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trƣờng. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

- Thông tƣ số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trƣởng Bộ Xây 

dựng hƣớng dẫn về cấp phép xây dựng. 

- Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí 

cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2011 của UBND 

tỉnh An Giang về việc Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng 

theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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PHỤ LỤC SỐ 2 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng) 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN/CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

(Sử dụng cho: Công trình/Nhà ở riêng lẻ) 

Kính gửi: …………………………………. 

1. Tên chủ đầu tƣ (Chủ hộ): ………………………………………………………………… 

- Ngƣời đại diện: ………………………………… Chức vụ: ………………………………. 

- Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………. 

- Số nhà: ……………………… Đƣờng (phố) ………………. Phƣờng (xã) ……………… 

- Quận (huyện) ………………………………………. Tỉnh, thành phố: …………………… 

- Số điện thoại: …………………………………………………………………………………. 

2. Địa Điểm xây dựng: ………………………………………………………………………… 

- Lô đất số: ……………………………………………. Diện tích ………………………..m
2
. 

- Tại: ………………………………………………………. Đƣờng: …………………………. 

- Phƣờng (xã) …………………………………………. Quận (huyện) ……………………… 

- Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………. 

3. Giấy phép xây dựng đã đƣợc cấp: (số, ngày, cơ quan cấp) 

Nội dung Giấy phép: - 

4. Nội dung đề nghị Điều chỉnh so với Giấy phép đã đƣợc cấp (hoặc lý do đề nghị gia hạn/cấp 

lại): 

- 

5. Đơn vị hoặc ngƣời chủ nhiệm thiết kế: …………………………………………. 

- Tên đơn vị thiết kế: …………………………………………………… 

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số ……………. Cấp ngày …………… 

- Tên chủ nhiệm thiết kế: ………………………………………….. 

- Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: ………….do …………… Cấp ngày: …………………… 
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- 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/gia hạn: ……. tháng. 

7. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép Điều chỉnh đƣợc 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 …… 

Ngƣời làm đơn/Đại diện chủ đầu tƣ 

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) 
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7. Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

 - Bƣớc 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và 

UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép 

xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trƣờng hợp hồ sơ đáp ứng 

theo quy định hoặc hƣớng dẫn để chủ đầu tƣ hoàn thiện hồ sơ đối với trƣờng hợp 

hồ sơ không đáp ứng theo quy định. Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đô thị hoặc 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện. 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ, 

Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện phải tổ chức thẩm 

định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, Phòng Quản lý đô thị hoặc 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không 

đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn 

bản cho chủ đầu tƣ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trƣờng hợp hồ sơ bổ sung chƣa 

đáp ứng đƣợc yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm 

việc, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện có trách 

nhiệm thông báo bằng văn bản hƣớng dẫn cho chủ đầu tƣ tiếp tục hoàn thiện hồ 

sơ. Chủ đầu tƣ có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. 

Trƣờng hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng đƣợc các nội dung theo thông 

báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh 

tế - Hạ tầng cấp huyện có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tƣ về lý do không 

cấp giấy phép; 

Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình 

có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng 

Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện của Luật Xây 

dựng năm 2014 để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nƣớc về 

những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật; 

Trong thời gian 12 ngày đối với công trình và nhà ở riêng lẻ kể từ ngày 

nhận đƣợc hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nƣớc đƣợc hỏi ý kiến có trách nhiệm 

trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau 

thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì đƣợc coi là đã đồng ý và 

phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; 

Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện căn cứ các quy 

định hiện hành tham mƣu UBND cấp huyện để quyết định việc cấp giấy phép xây 

dựng hoặc có văn bản từ chối và nêu rõ lý do. 

- Bƣớc 4: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện 

chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn 

phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

- Bƣớc 5: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và 

UBND cấp huyện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.   
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b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

(1) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 

Thông tƣ 15/2016/TT-BXD; 

(2) Bản chính giấy phép xây dựng đã đƣợc cấp; 

Thời hạn gia hạn giấy phép xây dựng đƣợc ghi trong giấy phép xây dựng 

đƣợc cấp. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 02 (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết:  

* Đối với địa bàn thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và Tân Châu, 

thời gian cấp giấy phép xây dựng đƣợc quy định nhƣ sau: 

+ Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với nhà 

ở riêng lẻ. 

+ Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các 

công trình còn lại. 

* Đối với địa bàn các huyện còn lại đƣợc quy định nhƣ sau: 

+ Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với nhà 

ở riêng lẻ tại đô thị. 

+ Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các 

công trình còn lại. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân, Tổ chức. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị đối với 

thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc, Tân Châu hoặc Phòng Hạ tầng - 

Kinh tế đối với các huyện. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.  

i) Phí, lệ phí: 

- Lệ phí cấp gia hạn giấy phép xây dựng: trƣờng hợp gia hạn giấy phép xây 

dựng: 10.000 đồng/lần. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng 

theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tƣ 15/2016/TT-BXD. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Trƣớc thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu 

công trình chƣa đƣợc khởi công thì chủ đầu tƣ phải đề nghị gia hạn giấy phép xây 

dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ đƣợc gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn 

mỗi lần là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chƣa khởi 

công xây dựng thì chủ đầu tƣ phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới. 

Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ đƣợc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn 

đã hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép, nhƣng quy hoạch chƣa đƣợc thực hiện 
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thì chủ sở hữu công trình hoặc ngƣời đƣợc giao sử dụng công trình đề nghị cơ 

quan cấp giấy phép xây dựng xem xét gia hạn thời gian tồn tại cho đến khi quy 

hoạch đƣợc triển khai thực hiện. Thời hạn tồn tại công trình đƣợc ghi ngay vào 

giấy phép xây dựng có thời hạn đã đƣợc cấp. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

- Thông tƣ số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trƣởng Bộ Xây 

dựng hƣớng dẫn về cấp phép xây dựng. 

- Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí 

cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2011 của UBND 

tỉnh An Giang về việc Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng 

theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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PHỤ LỤC SỐ 2 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng) 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN/CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

(Sử dụng cho: Công trình/Nhà ở riêng lẻ) 

Kính gửi: …………………………………. 

1. Tên chủ đầu tƣ (Chủ hộ): ………………………………………………………………… 

- Ngƣời đại diện: ………………………………… Chức vụ: ………………………………. 

- Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………. 

- Số nhà: ……………………… Đƣờng (phố) ………………. Phƣờng (xã) ……………… 

- Quận (huyện) ………………………………………. Tỉnh, thành phố: …………………… 

- Số điện thoại: …………………………………………………………………………………. 

2. Địa Điểm xây dựng: ………………………………………………………………………… 

- Lô đất số: ……………………………………………. Diện tích ………………………..m
2
. 

- Tại: ………………………………………………………. Đƣờng: …………………………. 

- Phƣờng (xã) …………………………………………. Quận (huyện) ……………………… 

- Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………. 

3. Giấy phép xây dựng đã đƣợc cấp: (số, ngày, cơ quan cấp) 

Nội dung Giấy phép: - 

4. Nội dung đề nghị Điều chỉnh so với Giấy phép đã đƣợc cấp (hoặc lý do đề nghị gia hạn/cấp 

lại): 

- 

5. Đơn vị hoặc ngƣời chủ nhiệm thiết kế: …………………………………………. 

- Tên đơn vị thiết kế: …………………………………………………… 

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số ……………. Cấp ngày …………… 

- Tên chủ nhiệm thiết kế: ………………………………………….. 

- Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: ………….do …………… Cấp ngày: …………………… 
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- 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/gia hạn: ……. tháng. 

7. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép Điều chỉnh đƣợc 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 …… 

Ngƣời làm đơn/Đại diện chủ đầu tƣ 

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) 
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8. Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

- Bƣớc 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và 
UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép 
xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trƣờng hợp hồ sơ đáp ứng 
theo quy định hoặc hƣớng dẫn để chủ đầu tƣ hoàn thiện hồ sơ đối với trƣờng hợp 
hồ sơ không đáp ứng theo quy định. Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đô thị hoặc 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện. 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ, 
Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện phải tổ chức thẩm 
định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, Phòng Quản lý đô thị hoặc 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không 
đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn 
bản cho chủ đầu tƣ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trƣờng hợp hồ sơ bổ sung chƣa 
đáp ứng đƣợc yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm 
việc, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện có trách 
nhiệm thông báo bằng văn bản hƣớng dẫn cho chủ đầu tƣ tiếp tục hoàn thiện hồ 
sơ. Chủ đầu tƣ có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. 
Trƣờng hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng đƣợc các nội dung theo thông 
báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh 
tế - Hạ tầng cấp huyện có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tƣ về lý do không 
cấp giấy phép; 

Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình 
có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng 
Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện của Luật Xây 
dựng năm 2014 để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nƣớc về 
những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật; 

Trong thời gian 12 ngày đối với công trình và nhà ở riêng lẻ kể từ ngày 
nhận đƣợc hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nƣớc đƣợc hỏi ý kiến có trách nhiệm 
trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau 
thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì đƣợc coi là đã đồng ý và 
phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; 
Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện căn cứ các quy 
định hiện hành tham mƣu UBND cấp huyện để quyết định việc cấp giấy phép xây 
dựng hoặc có văn bản từ chối và nêu rõ lý do. 

- Bƣớc 4: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện 
chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn 
phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

- Bƣớc 5: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và 
UBND cấp huyện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.   

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 
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c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

(1) Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề 
nghị cấp lại theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tƣ 15/2016/TT-BXD; 

(2) Bản chính giấy phép xây dựng đã đƣợc cấp (đối với trƣờng hợp bị rách, nát). 

d) Số lƣợng hồ sơ: 02 (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết:  

* Đối với địa bàn thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và Tân Châu, 
thời gian cấp giấy phép xây dựng đƣợc quy định nhƣ sau: 

+ Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với nhà 
ở riêng lẻ. 

+ Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các 
công trình còn lại. 

* Đối với địa bàn các huyện còn lại đƣợc quy định nhƣ sau: 

+ Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với nhà 
ở riêng lẻ tại đô thị. 

+ Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các 
công trình còn lại. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân, Tổ chức. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị đối với 
thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc, Tân Châu hoặc Phòng Hạ tầng - 
Kinh tế đối với các huyện. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng đƣợc cấp 
lại dƣới hình thức bản sao.  

i) Phí, lệ phí: Không 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng 
theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tƣ 15/2016/TT-BXD. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng 
đƣợc cấp lại đối với các trƣờng hợp bị rách, nát hoặc bị mất.  

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

- Thông tƣ số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trƣởng Bộ Xây 
dựng hƣớng dẫn về cấp phép xây dựng. 

- Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí 
cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2011 của UBND 
tỉnh An Giang về việc Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng 
theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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PHỤ LỤC SỐ 2 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng) 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN/CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

(Sử dụng cho: Công trình/Nhà ở riêng lẻ) 

Kính gửi: …………………………………. 

1. Tên chủ đầu tƣ (Chủ hộ): ………………………………………………………………… 

- Ngƣời đại diện: ………………………………… Chức vụ: ………………………………. 

- Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………. 

- Số nhà: ……………………… Đƣờng (phố) ………………. Phƣờng (xã) ……………… 

- Quận (huyện) ………………………………………. Tỉnh, thành phố: …………………… 

- Số điện thoại: …………………………………………………………………………………. 

2. Địa Điểm xây dựng: ………………………………………………………………………… 

- Lô đất số: ……………………………………………. Diện tích ………………………..m
2
. 

- Tại: ………………………………………………………. Đƣờng: …………………………. 

- Phƣờng (xã) …………………………………………. Quận (huyện) ……………………… 

- Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………. 

3. Giấy phép xây dựng đã đƣợc cấp: (số, ngày, cơ quan cấp) 

Nội dung Giấy phép: - 

4. Nội dung đề nghị Điều chỉnh so với Giấy phép đã đƣợc cấp (hoặc lý do đề nghị gia hạn/cấp 

lại): 

- 

5. Đơn vị hoặc ngƣời chủ nhiệm thiết kế: …………………………………………. 

- Tên đơn vị thiết kế: …………………………………………………… 

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số ……………. Cấp ngày …………… 

- Tên chủ nhiệm thiết kế: ………………………………………….. 

- Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: ………….do …………… Cấp ngày: …………………… 
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- 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/gia hạn: ……. tháng. 

7. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép Điều chỉnh đƣợc 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 …… 

Ngƣời làm đơn/Đại diện chủ đầu tƣ 

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) 
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XXVII. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG 

1. Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tƣ xây dựng trong 

khu chức năng đặc thù thuộc thẩm quyền của UBND huyện. 

a) Trình tự thực hiện:  

-  Căn cứ vào thông tin quy hoạch, chủ đầu tƣ dự án đầu tƣ xây dựng lập hồ 

sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch theo các trƣờng hợp quy định tại Điều 32 của 

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số nội dung về quy hoạch xây dựng gửi UBND huyện cấp giấy phép quy hoạch 

(thông qua Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện). 

-  Căn cứ vào yêu cầu quản lý, kiểm soát phát triển của khu chức năng đặc 

thù, Quy định quản lý theo quy hoạch chung xây dựng, đề xuất của chủ đầu tƣ, 

Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện có trách nhiệm xem 

xét hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan và báo cáo UBND huyện cấp 

giấy phép quy hoạch về nội dung giấy phép quy hoạch. Thời gian thẩm định hồ sơ 

và lấy ý kiến không quá 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

quy hoạch hợp lệ. 

- UBND huyện xem xét và cấp giấy phép quy hoạch trong thời gian không 

quá 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ thẩm định cấp giấy phép quy hoạch của 

cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng. 

- Đối với dự án đầu tƣ xây dựng công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu 

vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng đƣợc duyệt, nhƣng cần điều chỉnh ranh giới 

hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất, trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp giấy phép 

quy hoạch, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện phải tổ 

chức lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cƣ có liên quan về nội dung cấp phép. Đại 

diện cộng đồng dân cƣ có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cƣ theo 

quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

b) Cách thức thực hiện:   

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính. 

c)  Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch; 

- Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch; 

- Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch; 

- Dự kiến nội dung đầu tƣ, quy mô dự án và tổng mức đầu tƣ; 

- Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án. 

d)  Số lƣợng hồ sơ : 01 (bộ) 

đ) Thời hạn giải quyết:  

45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  

Chủ đầu tƣ dự án đầu tƣ xây dựng công trình. 
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g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.  

- Cơ quan thực hiện: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp 

huyện. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tƣ xây dựng công trình tập 

trung (đính kèm theo thủ tục) quy định tại mẫu số 2 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP 

ngày 06/5/2015 

- Giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tƣ xây dựng công trình riêng 

lẻ (đính kèm theo thủ tục) quy định tại mẫu số 4 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP 

ngày 06/5/2015 

i) Phí, Lệ phí:  Mức thu lệ phí cấp giấy phép quy hoạch: 2.000.000đ (Hai 

triệu đồng)/01 giấy phép. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (sử dụng cho dự án đầu tƣ xây dựng 

công trình tập trung); quy định tại mẫu số 1 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 

06/5/2015. 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (sử dụng cho dự án đầu tƣ xây dựng 

công trình riêng lẻ) quy định tại mẫu số 3Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 

06/5/2015. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

-  Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 

- Thông tƣ số 23/2012/TT-BTC ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính Hƣớng 

dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch. 
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Mẫu số 1 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH 

(Ban hành theo Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_________________________________________ 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH 
(Sử dụng cho dự án đầu tƣ xây dựng công trình tập trung) 

 

Kính gửi: ……………………………………. 

1. Chủ đầu tƣ: …………………………………….……………….……… 

- Ngƣời đại diện: ………………………….. Chức vụ: ……………………  

- Địa chỉ liên hệ: …………………………………….………………. …… 

- Số nhà: …………… Đƣờng …………….. Phƣờng (xã) ………………… 

- Tỉnh, thành phố: …………………………………….……………….……  

- Số điện thoại: …………………………………….……………….……… 

2. Vị trí, quy mô khu vực dự kiến đầu tƣ: ………………………………… 

- Phƣờng (xã) …………………… Quận (huyện) ………………………… 

- Tỉnh, thành phố: …………………………………….……………….……  

- Phạm vi dự kiến đầu tƣ: …………………………………….……………  

- Quy mô, diện tích: ……………………………………................... (ha). 

- Hiện trạng sử dụng đất …………………………………….……………… 

3. Nội dung đầu tƣ: …………………………………….……………….…  

- Chức năng dự kiến: …………………………………….……………….…  

- Cơ cấu sử dụng đất dự kiến: …………………………………….………  

4. Tổng mức đầu tƣ dự kiến: …………………………………….…………  

5. Cam kết: tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép đƣợc cấp, nếu sai tôi 

xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

  ….., ngày … tháng … năm ………. 

Ngƣời làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 2 

MẪU GIẤY PHÉP QUY HOẠCH 

(Ban hành theo Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng) 

(Trang 1) 

(Màu xanh – khổ A4) 

UBND tỉnh, TP trực 

thuộc TW hoặc UBND 

quận, huyện, thành phố 

thuộc tỉnh, thị xã   

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------- 

Số: ................. ………….., ngày … tháng … năm ….. 

 

GIẤY PHÉP QUY HOẠCH 

Số:            /GPQH  

(Sử dụng cho dự án đầu tƣ xây dựng công trình tập trung) 

 

1. Cấp cho chủ đầu tƣ: …………………………………….………………  

- Địa chỉ: …………………………………….……………….…………….  

- Số nhà: … Đƣờng … Phƣờng (xã): … Tỉnh, thành phố: …………………  

2. Nội dung cấp phép:  

- Tên dự án: …………………………………….……………….…………  

- Địa điểm xây dựng: …………………………………….………………..  

- Phạm vi ranh giới: …………………………………….……………….…  

- Quy mô đất đai: ………………….. ha  

- Quy mô dân số (nếu có): …………. ngƣời  

- Cơ cấu sử dụng đất: ………………………… %. 

(tỷ lệ đất giao thông, cây xanh, công trình công cộng) 

 (Trang 2) 

- Mật độ xây dựng toàn khu vực: ……………….. % 
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- Chiều cao tối đa xây dựng công trình: ………………………… m. 

- Hệ số sử dụng đất: …………………………………….……………….…  

- Các yêu cầu về không gian, kiến trúc, cảnh quan: ………………………  

- Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, môi trƣờng: ……………………………  

3. Thời hạn giấy phép quy hoạch: …………………………………….……  

  

  

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- Lƣu: 

….., ngày … tháng … năm ………. 

Cơ quan cấp giấy phép quy hoạch  

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 3 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH 

(Ban hành theo Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
__________________________________________ 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH 
(Sử dụng cho dự án đầu tƣ xây dựng công trình riêng lẻ) 

Kính gửi: ……………………………………. 

1. Chủ đầu tƣ: …………………………………….……………….………  

- Ngƣời đại diện: ……………………… Chức vụ: ………………………. 

- Địa chỉ liên hệ: …………………………………….……………….……  

- Số nhà: ……………… Đƣờng ……………. Phƣờng (xã) ………………  

- Tỉnh, thành phố: …………………………………….……………….……  

- Số điện thoại: …………………………………….……………….………  

2. Vị trí, quy mô xây dựng công trình: …………………………………….  

- Phƣờng (xã) ………………………. Quận (huyện) ………………………  

- Tỉnh, thành phố: …………………………………….……………….…..  

- Phạm vi ranh giới: …………………………………….……………….…  

- Quy mô, diện tích: …………………………………….…………… (ha). 

- Hiện trạng sử dụng đất …………………………………….………………  

3. Nội dung đầu tƣ: …………………………………….……………….…  

- Chức năng công trình: …………………………………….………………  

- Mật độ xây dựng: ………………. % 

- Chiều cao công trình: …………… m. 

- Số tầng: …………………………… 

- Hệ số sử dụng đất: ………………  

- Dự kiến tổng diện tích sàn: ……… m
2
. 

4. Tổng mức đầu tƣ dự kiến: ……………………………  

5. Cam kết: tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép đƣợc cấp, nếu sai tôi 

xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

  ….., ngày … tháng … năm ………. 

Ngƣời làm đơn  

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 4 

MẪU GIẤY PHÉP QUY HOẠCH 

(Ban hành theo Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng) 

 

(Trang 1) 

(Màu xanh – khổ A4) 

UBND tỉnh, TP trực 

thuộc TW hoặc UBND 

quận, huyện, thành phố 

thuộc tỉnh, thị xã   

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------- 

Số: ................. ………….., ngày … tháng … năm ….. 

  

GIẤY PHÉP QUY HOẠCH 

Số:         /GPQH  

(Sử dụng cho dự án đầu tƣ xây dựng công trình riêng lẻ) 

1. Cấp cho chủ đầu tƣ: …………………………………….……………….  

- Địa chỉ: …………………………………….……………….……………  

- Số nhà: … Đƣờng … Phƣờng (xã): … Tỉnh, thành phố: …………………  

2. Nội dung cấp phép:  

- Tên dự án: …………………………………….……………….…………  

- Địa điểm xây dựng: …………………………………….……………….  

- Phạm vi ranh giới: …………………………………….……………….…  

- Diện tích lô đất: …………………………………….……………….… m
2
 

- Mật độ xây dựng đối với lô đất: ………………  % 

- Chiều cao công trình: …………………………… m. 

- Hệ số sử dụng đất đối với lô đất: …………………………………………  

 (Trang 2) 

- Khoảng lùi công trình: …………………… m 
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- Các yêu cầu về kiến trúc công trình: …………………………………….  

- Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và môi trƣờng: ………………………… 

3. Thời hạn giấy phép quy hoạch: …………………………………….……  

  

  

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- Lƣu: 

….., ngày … tháng … năm ………. 

Cơ quan cấp giấy phép quy hoạch  

(Ký tên, đóng dấu) 
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2. Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc 

thù thuộc dự án đầu tƣ xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong 

phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý. 

a)Trình tự thực hiện:  

- Chủ đầu tƣ gửi hồ sơ thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng chi tiết xây 

dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tƣ xây dựng công trình tới Phòng 

Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện. 

- Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện sau khi xem 

xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định 

b) Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính. 

c) Thành phần hồ sơ gồm:  

- Tờ trình đề nghị thẩm định;  

- Thuyết minh nội dung nhiệm vụ kèm theo các bản vẽ in màu thu nhỏ; dự 

thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ;  

- Các văn bản pháp lý có liên quan;  

- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cƣ về 

nội dung nhiệm vụ quy hoạch;  

- Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tƣ vấn lập nhiệm vụ quy 

hoạch xây dựng. 

d) Số lƣợng hồ sơ : 03 (bộ) 

đ)  Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e)  Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tƣ dự án đầu tƣ xây 

dựng. 

g)  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị hoặc 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định nhiệm vụ 

quy hoạch xây dựng. 

i) Lệ phí: Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định đồ án. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
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3. Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù 

thuộc dự án đầu tƣ xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong 

phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý. 

a) Trình tự thực hiện:  

- Chủ đầu tƣ gửi hồ sơ thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết xây 

dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tƣ xây dựng công trình tới Phòng 

Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện. 

- Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện sau khi xem 

xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định 

b) Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính. 

c) Thành phần hồ sơ gồm:  

- Tờ trình đề nghị thẩm định  đồ án;  

- Thuyết minh tổng hợp kèm theo bản vẽ in màu thu nhỏ;  

- Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng đƣợc duyệt; dự 

thảo quyết định phê duyệt đồ án;  

- Bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định;  

- Các văn bản pháp lý có liên quan;  

- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cƣ về 

nội dung đồ án quy hoạch;  

- Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tƣ vấn lập quy hoạch xây 

dựng; đĩa CD  sao lƣu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án. 

d) Số lƣợng hồ sơ : 03 (bộ) 

đ) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tƣ dự án đầu tƣ xây dựng. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị hoặc 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định đồ án quy 

hoạch xây dựng 

i) Phí, Lệ phí: Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định đồ án. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
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4. Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cƣ nông 

thôn thuộc dự án đầu tƣ xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong 

phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý. 

a) Trình tự thực hiện:  

-  Chủ đầu tƣ gửi hồ sơ thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng chi tiết xây 

dựng điểm dân cƣ nông thôn thuộc dự án đầu tƣ xây dựng công trình tới Phòng 

Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện. 

- Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện sau khi xem xét 

hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định 

b) Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính. 

c) Thành phần hồ sơ gồm:  

- Tờ trình đề nghị thẩm định;  

- Thuyết minh nội dung nhiệm vụ bao gồm các bản vẽ in màu thu nhỏ;  

- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ;  

- Các văn bản pháp lý có liên quan;  

- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cƣ về 

nội dung nhiệm vụ quy hoạch;  

- Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tƣ vấn lập nhiệm vụ quy 

hoạch xây dựng. 

d) Số lƣợng hồ sơ : 03 (bộ) 

đ) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tƣ dự án đầu tƣ xây dựng. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị hoặc 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định nhiệm vụ 

quy hoạch xây dựng. 

i) Phí, Lệ phí: Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định đồ án. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
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5. Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cƣ nông thôn 

thuộc dự án đầu tƣ xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong 

phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý. 

a) Trình tự thực hiện:  

- Chủ đầu tƣ gửi hồ sơ thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết xây 
dựng điểm dân cƣ nông thôn thuộc dự án đầu tƣ xây dựng công trình tới Phòng 
Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện. 

- Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện sau khi xem xét 
hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định. 

b) Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính. 

c)  Thành phần hồ sơ gồm:  

- Tờ trình đề nghị thẩm định  đồ án;  

- Thuyết minh tổng hợp kèm theo bản vẽ in màu thu nhỏ;  

- Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng đƣợc duyệt;  

- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án;  

- Bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định;  

- Các văn bản pháp lý có liên quan;  

- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cƣ về 
nội dung đồ án quy hoạch;  

- Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tƣ vấn lập quy hoạch xây dựng;  

- Đĩa CD sao lƣu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án. 

đ) Số lƣợng hồ sơ : 03 (bộ) 

e) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tƣ dự án đầu tƣ xây dựng. 

h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị hoặc 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện. 

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định nhiệm vụ quy 
hoạch xây dựng. 

k) Phí, Lệ phí: Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định đồ án. 

l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có 

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có. 

n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
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6. Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu 

chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tƣ xây dựng công trình theo hình thức 

kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý 

a)Trình tự thực hiện:  

- Chủ đầu tƣ gửi hồ sơ thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng 

chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tƣ xây dựng công trình tới 

Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện. 

- Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện sau khi xem 

xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định 

b) Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính. 

c) Thành phần hồ sơ gồm:  

- Tờ trình đề nghị thẩm định;  

- Thuyết minh nội dung nhiệm vụ kèm theo các bản vẽ in màu thu nhỏ;  

- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ;  

- Các văn bản pháp lý có liên quan;  

- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cƣ về 

nội dung nhiệm vụ quy hoạch;  

- Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tƣ vấn lập nhiệm vụ quy 

hoạch xây dựng. 

d) Số lƣợng hồ sơ : 03 (bộ) 

đ) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tƣ dự án đầu tƣ xây dựng. 

g)  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị hoặc 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định nhiệm vụ 

quy hoạch xây dựng. 

i) Lệ phí: Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định đồ án. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
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7. Thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức 

năng đặc thù thuộc dự án đầu tƣ xây dựng công trình theo hình thức kinh 

doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý. 

a) Trình tự thực hiện:  

- Chủ đầu tƣ gửi hồ sơ thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi 
tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tƣ xây dựng công trình tới 
Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện. 

- Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện sau khi xem 
xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định 

b) Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính. 

c) Thành phần hồ sơ gồm:  

- Tờ trình đề nghị thẩm định  đồ án;  

- Thuyết minh tổng hợp kèm theo bản vẽ in màu thu nhỏ;  

- Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng đƣợc duyệt;  

- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án;  

- Bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định;  

- Các văn bản pháp lý có liên quan;  

- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cƣ về 
nội dung đồ án quy hoạch;  

- Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tƣ vấn lập quy hoạch xây dựng;  

- Đĩa CD sao lƣu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án. 

đ) Số lƣợng hồ sơ : 03 (bộ) 

e) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tƣ dự án đầu tƣ xây dựng. 

h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị hoặc 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện. 

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định đồ án quy 
hoạch xây dựng 

k) Phí, Lệ phí: Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định đồ án. 

l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có 

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có. 

n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
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8. Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng điểm 

dân cƣ nông thôn thuộc dự án đầu tƣ xây dựng công trình theo hình thức kinh 

doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý. 

a) Trình tự thực hiện:  

-  Chủ đầu tƣ gửi hồ sơ thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng 

chi tiết xây dựng điểm dân cƣ nông thôn thuộc dự án đầu tƣ xây dựng công trình 

tới Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện. 

- Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện sau khi xem 

xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định 

b) Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính. 

c) Thành phần hồ sơ gồm:  

- Tờ trình đề nghị thẩm định; 

- Thuyết minh nội dung nhiệm vụ bao gồm các bản vẽ in màu thu nhỏ;  

- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ;  

- Các văn bản pháp lý có liên quan; văn bản giải trình ý kiến của các cơ 

quan, tổ chức và cộng đồng dân cƣ về nội dung nhiệm vụ quy hoạch;  

- Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tƣ vấn lập nhiệm vụ quy 

hoạch xây dựng. 

d) Số lƣợng hồ sơ : 03 (bộ) 

e) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tƣ dự án đầu tƣ xây dựng. 

h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị hoặc 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện. 

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định nhiệm vụ quy 

hoạch xây dựng. 

k) Phí, Lệ phí: Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định đồ án. 

l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có 

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có. 

n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
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9. Thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cƣ 

nông thôn thuộc dự án đầu tƣ xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh 

trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý. 

a) Trình tự thực hiện:  

- Chủ đầu tƣ gửi hồ sơ thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi 

tiết xây dựng điểm dân cƣ nông thôn thuộc dự án đầu tƣ xây dựng công trình tới 

Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện. 

- Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện sau khi xem 

xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định 

b) Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính. 

c)  Thành phần hồ sơ gồm:  

- Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án;  

- Thuyết minh tổng hợp kèm theo bản vẽ in màu thu nhỏ;  

- Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng đƣợc duyệt;  

- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án; bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định;  

- Các văn bản pháp lý có liên quan;  

- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cƣ về 

nội dung đồ án quy hoạch;  

- Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tƣ vấn lập quy hoạch xây dựng;  

- Đĩa CD sao lƣu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án. 

d) Số lƣợng hồ sơ : 03 (bộ) 

đ) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tƣ dự án đầu tƣ xây dựng. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị hoặc 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định nhiệm vụ 

quy hoạch xây dựng. 

i) Phí, Lệ phí: Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định đồ án. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

- Nghị định số 44//2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
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10. Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

- Bƣớc 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và 

UBND cấp huyện:  

+ Hƣớng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả. 

+ Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

cấp huyện. 

- Bƣớc 3:  Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện: 

+ Thẩm định hồ sơ.  

+ Soạn thảo giấy phép. 

- Bƣớc 4: UBND cấp huyện thực hiện các công việc sau trong thời gian 03 

ngày làm việc: 

+ Ký giấy phép. 

+ Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 

Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

- Bƣớc 5: Cá nhân, tổ chức nhận giấy phép xây dựng tại Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị; nêu rõ vị 

trí chặt hạ, dịch chuyển, kích thƣớc loại cây và lý do cần chặt hạ, dịch chuyển cây 

xanh đô thị. 

- Sơ đồ, vị trí cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển; 

- Ảnh chụp hiện trạng cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị đối với 

thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu hoặc Phòng Kinh 

tế - Hạ tầng đối với các huyện.  

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển 

cây xanh (Phụ lục II- Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2014). 

i) Lệ phí: Không có. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
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- Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị (Phụ lục I- 

Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2014). 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cây xanh đã chết, đã đổ gãy hoặc có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm; 

- Cây xanh bị bệnh hoặc đến tuổi già cỗi không bảo đảm an toàn; 

- Cây xanh trong các khu vực thực hiện dự án đầu tƣ xây dựng công trình. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về 

quản lý cây xanh đô thị. 

- Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn 

tỉnh An Giang. 
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Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh 

PHỤ LỤC I 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------------------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP CHẶT HẠ, DỊCH CHUYỂN CÂY XANH ĐÔ THỊ 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 

(hoặc Ban Quản lý khu kinh tế) 

 

Tên tổ chức/cá nhân: ........................................................................................... 

Địa chỉ: ................................................................................................................ 

Điện thoại: .........................................Fax: .......................................................... 

Xin đƣợc chặt hạ, dịch chuyển cây................tại  đƣờng................., xã (phƣờng): 

................................., quận/huyện (thành phố, thị  xã):........................................ 

Loại cây: ........................, Chiều cao (m): ............. Đƣờng kính (m):.................... 

Mô tả hiện trạng cây xanh:     

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................ 

Lý do cần chặt hạ dịch chuyển, thay thế: 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

Chúng tôi cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý cây xanh đô 

thị và các quy định khác có liên quan./. 

 

Tài liệu kèm theo:   ................., ngày ............ tháng............năm........... 

- Ảnh chụp hiện trạng;     Ngƣời làm đơn 

- Sơ đồ vị trí cây. 

        (Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu giấy phép giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh 

PHỤ LỤC II 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 

UBND TỈNH AN GIANG 

Cơ quan cấp giấy phép 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY PHÉP CHẶT HẠ, DỊCH CHUYỂN CÂY XANH 

Số: ................./GPCX 

 

Căn cứ Quyết định số ............./.........../QĐ-UBND ngày .......... tháng .......... năm 

của UBND tỉnh/thành phố quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn 

tỉnh/thành phố...................................................................; 

Xét đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh của…………… 

.................................................................................................................... 

1. Cấp cho: ....................................................................................................... 

- Địa chỉ: ........................................................................................................... 

- Điện thoại: .........................................Fax: .................................................... 

- Đƣợc phép chặt hạ, dịch chuyển cây..................... tại đƣờng.......................... 

xã (phƣờng)...........................huyện (thành phố, thị xã).................................... 

- Loại cây: .................... Chiều cao (m): ..................Đƣờng kính (m): ............. 

- Hồ sơ quản lý:................................................................................................. 

- Lý do cần chặt hạ, dịch chuyển:................................................................... 

2. Đơn vị thực hiện việc chặt hạ, dịch chuyển:............................................... 

....................................................................................................................... 

3. Thời gian có hiệu lực của giấy phép là 30 ngày kể từ ngày đƣợc cấp phép. Quá 

thời hạn này mà chƣa thực hiện việc chặt hạ, dịch chuyển thì giấy phép này không 

còn giá trị. 
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4. Đơn vị thực hiện việc chặt hạ, dịch chuyển cây xanh có trách nhiệm: 

- Thực hiện việc chặt hạ, dịch chuyển đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật và tuyệt đối 

an toàn. 

- Thực hiện đúng thời gian quy định. 

- Thông báo cho chính quyền địa phƣơng biết thời gian thực hiện việc chặt hạ, dịch 

chuyển cây xanh. 

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- Cơ quan cấp giấy phép; 

- Lƣu. 

 

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

(Ký tên, đóng dấu) 
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XXVIII. LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT  

1. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành 

cho đƣờng bộ 

 a) Trình tự thực hiện: 

 - Bƣớc 1: Trƣớc khi làm thủ tục xin cấp giấy giấy phép thi công bảo đảm an 

tòan giao thông, cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ xin ý kiến chấp thuận vị trí công trình 

tại Phòng Quản lý đô thị đối với thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và 

thị xã Tân Châu hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng đối với các huyện.  

- Bƣớc 2: Cán bộ Phòng Quản lý đô thị đối với thành phố Long Xuyên và 

thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng đối với các 

huyện đi khảo sát thực tế. 

 - Bƣớc 3: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng 

Quản lý đô thị đối với thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và thị xã Tân 

Châu hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng đối với các huyện có văn bản chấp thuận hoặc 

không chấp thuận vị trí công trình. 

- Bƣớc 4: Sau khi Phòng Quản lý đô thị đối với thành phố Long Xuyên, 

thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng đối với các 

huyện có văn bản chấp thuận vị trí công trình, cá nhân tổ chức nộp hồ sơ đề nghị 

cấp giấy xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đƣờng bộ tại Phòng 

Quản lý đô thị đối với thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và thị xã Tân 

Châu hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng đối với các huyện.  

 - Bƣớc 5: Phòng Quản lý đô thị đối với thành phố Long Xuyên, thành phố 

Châu Đốc, thị xã Tân Châu hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng đối với các huyện trình 

Ủy ban nhân dân cấp huyện ký giấy phép. 

- Bƣớc 6: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Phòng Quản lý đô thị đối với 

thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu hoặc Phòng Kinh 

tế - Hạ tầng đối với các huyện. 

b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính. 

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

(1) Hồ sơ thỏa thuận vị trí công trình: 

(2) Văn bản đề nghị. 

(3) Sơ đồ tuyến. Những dự án đầu tƣ có nhiều vị trí công trình giao, cắt 

phạm vi đất dành cho đƣờng bộ gửi kèm bình đồ tổng thể. 

(4) Hồ sơ cấp giấy phép thi công đảm bảo an tòan giao thông. 

(5) Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi báo vệ kết cấu 

hạ tầng giao thông đƣờng bộ (theo mẫu); kèm theo phƣơng án thi công đảm bảo an 

tòan giao thông, thời gian thi công; Bản cam kết tự di chuyển công trình khi ngành 

đƣờng bộ có yêu cầu sử dụng và không đòi bồi thƣờng. 

(6) Văn bản chấp thuận khi lập dự án và thiết kế của cơ quan quản lý đƣờng 

bộ có thẩm quyền. 
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(7) Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế tổ chức thi công đã đƣợc cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc (05 ngày làm việc đối với thỏa 

thuận vị trí công trình, 15 ngày làm việc đối với cấp giấy phép thi công đảm bảo 

an toàn giao thông). 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân, Tổ chức. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị đối với 

thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu hoặc Phòng Kinh 

tế - Hạ tầng đối với các huyện. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

i) Phí, lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu 

trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ theo mẫu phụ lục 01 

ban hành kèm theo Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015của Bộ 

trƣởng Bộ Giao thông Vận tải. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật giao thông đƣờng bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008. 

- 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 đƣờng bộ.  

- Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao 

thông vận tải hƣớng 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 đƣờng bộ. 

- Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý đƣờng đô thị trên địa bàn tỉnh 

An Giang. 
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PHỤ LỤC 1  

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ 

KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải) 

  

(1) 

(2) 

------- 

CỘNG HÕA 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 ĐƢỜNG 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 đƣờng bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 

tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-

CP; 

- Căn cứ Thông tƣ số .../TT-BGTVT ngày .... tháng ... năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông 

vận tải hƣớng 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 đƣờng bộ; 

- (…5…..) 

( …2....) đề nghị đƣợc chấp thuận xây dựng công trình (...6...) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đƣờng bộ của (…..7…..) 

Gửi kèm theo các tài liệu sau: 

Hồ sơ thiết kế của (...6...); 

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 thƣờng khi cơ 

quan có thẩm quyền 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 đƣợc triển khai xây dựng trong thời hạn 

có hiệu lực của Văn bản chấp thuận. 

Địa chỉ liên hệ: ….. 

Số điện thoại: ……. 

  

 

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 
- ………….; 

- ………….; 

- Lƣu VT. 

(…2….) 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƢỜI KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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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 phƣơng; ví dụ “Chấp thuận xây dựng đƣờng ống cấp 

nƣớc sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ của QL5, địa phận tỉnh 

Hƣng Yên”. 

(4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình thiết yếu đƣợc quy định tại Điều 13 

Thông tƣ này. 

(5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tƣ hoặc phê duyệt đầu tƣ 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 đƣờng 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 đƣờng bộ phức tạp khác). 

(9) Tổ chức tƣ vấn (độc lập với tổ chức tƣ vấn lập Hồ sơ thiết kế) đƣợc phép hành nghề trong 

lĩnh vực công trình đƣờng bộ. 

(10) Các tài liệu khác nếu (...2...) thấy cần thiết./. 
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XXIX. LĨNH VỰC ĐƢỜNG BỘ 

1. Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố  

 a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1. Cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần lòng 

đƣờng, hè phố, nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban 

nhân dân thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu; 

- Bƣớc 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân thành phố 

Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu lập phiếu nhận và chuyển hồ 

sơ xin phép về Phòng Quản lý đô thị.  

- Bƣớc 3. Phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, 

tham mƣu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã xem xét, quyết định; 

- Bƣớc 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, Châu Đốc, thị 

xã Tân Châu cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đƣờng, hè phố, trên 

địa bàn mình quản lý. Trƣờng hợp không giải quyết việc cấp phép sử dụng tạm 

thời một phần lòng đƣờng, hè phố, Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, Châu 

Đốc, thị xã Tân Châu có văn bản trả lời và nêu rõ lý do từ chối cấp phép cho tổ 

chức, cá nhân trong thời gian quy định nêu trên. 

- Bƣớc 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân thành phố 

Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu gửi giấy phép cho tổ chức, cá 

nhân xin phép.  

b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính. 

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

(1)- Đơn đề nghị sử dụng tạm thời một phần lòng đƣờng, hè phố của tổ 

chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng (theo mẫu); 

(2)- Bản vẽ vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép của tổ chức, cá nhân có nhu cầu 

sử dụng tạm thời một phần lòng đƣờng, hè phố. Bản vẽ phải thể hiện rõ vị trí sử 

dụng, kích thƣớc sử dụng (theo mẫu); 

(3)- Văn bản pháp lý khác (nếu có) liên quan đến nhu cầu của tổ chức, cá 

nhân xin cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đƣờng, hè phố.  

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị thành phố 

Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoặc văn bản từ chối 

có nêu rõ lý do. 

i) Phí, lệ phí: Đối với các tuyến đƣờng đủ điều kiện để trông, giữ xe dƣới 

lòng đƣờng có thu phí, Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, thành phố Châu 

Đốc, thị xã Tân Châu cấp phép, chỉ đạo thu phí theo quy định, đồng thời triển khai 

lắp đặt biển báo, sơn đƣờng cho phép đậu xe có thu phí. 
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k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị sử dụng tạm thời một phần lòng đƣờng, hè phố của tổ chức, 

cá nhân có nhu cầu sử dụng (theo phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-

UBND); 

- Bản vẽ vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép của tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử 

dụng tạm thời một phần lòng đƣờng, hè phố. Bản vẽ phải thể hiện rõ vị trí sử dụng, 

kích thƣớc sử dụng (theo phụ lục 2 kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND); 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

* Trườn   ợp s    n  tạm t ờ  một p ần  è p ố k ôn  vào m           o t ôn  

- Việc sử dụng tạm thời một phần hè phố không vào mục đích giao thông 

không đƣợc gây mất trật tự, an toàn giao thông.  

- Hoạt động tổ chức tiệc cƣới, tang lễ: 

+ Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần hè phố phục 

vụ cho việc cƣới, việc tang phải thông báo với Ủy ban nhân dân phƣờng nơi cƣ trú; 

+ Ủy ban nhân dân phƣờng có trách nhiệm hƣớng dẫn và giám sát các hộ gia 

đình, cá nhân việc sử dụng tạm thời một phần hè phố cho việc cƣới, việc tang để 

không làm ảnh hƣởng lối đi tối thiểu là 1,5m cho ngƣời đi bộ và mỹ quan đô thị, 

đồng thời việc tạm sử dụng là không quá 48 giờ, trƣờng hợp đặc biệt không quá 72 

giờ đối với việc tang và không quá 48 giờ đối với việc cƣới.  

- Điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công 

trình của hộ gia đình: thời gian sử dụng từ 22 giờ đêm ngày hôm trƣớc đến 06 giờ 

sáng ngày hôm sau (ngoài ra tùy theo từng vị trí cụ thể nếu xét thấy không làm ảnh 

hƣởng nhiều đến an toàn giao thông, thì có thể xem xét cho phép thời gian sử dụng 

từ 18 giờ ngày hôm trƣớc đến 06 giờ sáng ngày hôm sau), sau đó phải trả lại 

nguyên trạng hè phố. Thời hạn đƣợc phép sử dụng hè phố theo thời hạn quy định 

của giấy phép xây dựng, sửa chữa nhà do cơ quan có thẩm quyền cấp.  

- Hoạt động phục vụ việc kinh doanh, buôn bán hàng hóa: Chỉ một số tuyến 

phố đặc thù mới đƣợc phép sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng 

hóa. Việc cấp phép sử dụng tạm thời một phần hè phố vào việc kinh doanh, buôn 

bán hàng hóa trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu sau đây: 

+ Bảo đảm an toàn, thuận tiện giao thông; bảo đảm mỹ quan vệ sinh môi 

trƣờng đô thị và không ảnh hƣởng đến sinh hoạt bình thƣờng của hộ gia đình trên 

tuyến phố; 

+ Không cho phép tổ chức kinh doanh buôn bán trƣớc mặt tiền các công 

trình văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế, tôn giáo, công sở. 

- Việc chiếm chỗ, sử dụng hè phố để xây dựng cửa hàng: Chỉ đƣợc phép lắp 

đặt tạm thời các cửa hàng, ki ốt phục vụ cho các dịp lễ hội và phải tháo dỡ sau khi 

kết thúc lễ hội theo quy định của chính quyền địa phƣơng.  

- Hoạt động xã hội: Việc cấp phép sử dụng tạm thời một phần hè phố đối với 

hoạt động này đƣợc xem xét trên nguyên tắc không gây cản trở giao thông cho 

ngƣời đi bộ, đảm bảo vệ sinh môi trƣờng xung quanh và mỹ quan đô thị. Trong 
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trƣờng hợp hoạt động này đƣợc tiến hành trên mặt bằng rộng (bao gồm cả một phần 

lòng đƣờng) thì phải xin phép Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, thành phố 

Châu Đốc, thị xã Tân Châu sau khi cơ quan, tổ chức tiến hành hoạt động xã hội 

đƣợc cơ quan quản lý đƣờng bộ có thẩm quyền thống nhất bằng văn bản về phƣơng 

án đảm bảo giao thông trƣớc khi tiến hành tổ chức các hoạt động xã hội theo quy 

định của pháp luật. 

- Vị trí hè phố đƣợc phép sử dụng không vào mục đích giao thông phải đáp 

ứng đủ các điều kiện sau đây: 

+ Phần hè phố còn lại dành cho ngƣời đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5m; 

+ Hè phố có kết cấu chịu lực phù hợp với trƣờng hợp đƣợc phép sử dụng 

tạm thời. 

* Trường hợp sử dụng tạm thời một phần lòng đường không vào mục đích 

giao thông 

- Điểm trông, giữ xe ô tô phục vụ các hoạt động xã hội: thời gian sử dụng 

tạm thời lòng đƣờng không quá thời gian tổ chức hoạt động đó. 

- Điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trƣờng 

đô thị: thời gian sử dụng từ 22 giờ đêm ngày hôm trƣớc đến 06 giờ sáng ngày hôm 

sau.  

- Việc sử dụng tạm thời lòng đƣờng phải đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi 

trƣờng, không làm hƣ hỏng kết cấu mặt đƣờng và không ảnh hƣởng đến tầm nhìn 

của ngƣời tham gia giao thông, không gây mất trật tự, an toàn giao thông.  

- Vị trí lòng đƣờng đƣợc phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao 

thông phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

+ Không thuộc tuyến quốc lộ đi qua đô thị; 

+ Phần lòng đƣờng còn lại dành cho các loại phƣơng tiện có bề rộng tối 

thiểu bố trí đủ 02 làn xe cho một chiều đi; 

+ Lòng đƣờng có kết cấu chịu lực phù hợp với trƣờng hợp đƣợc phép sử 

dụng tạm thời. 

* Trường hợp sử dụng tạm thời hè phố, lòng đường để trông, giữ xe 

- Việc sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đƣờng để trông, giữ xe có thu 

phí không đƣợc gây mất trật tự, an toàn giao thông. 

- Vị trí trông, giữ xe trên hè phố, dƣới lòng đƣờng không chắn ngang lối ra 

vào đƣờng hẻm, các công trình nhà cao tầng, khu vực siêu thị, chợ và trung tâm 

thƣơng mại, các công trình văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế, tôn giáo, cơ quan 

ngoại giao, công sở. 

- Việc trông, giữ xe trên hè phố, dƣới lòng đƣờng không gây cản trở cho các 

phƣơng tiện giao thông; không gây ảnh hƣởng đến sinh hoạt và các hoạt động bình 

thƣờng của tổ chức, cơ quan, hộ gia đình hai bên đƣờng phố và phải thực hiện theo 

đúng quy định của Luật Giao thông đƣờng bộ. 
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- Vị trí hè phố, lòng đƣờng đƣợc phép sử dụng tạm thời có kết cấu chịu lực 

phù hợp với trƣờng hợp đƣợc phép sử dụng tạm thời và phải đáp ứng đủ các điều 

kiện sau đây:  

+ Không thuộc tuyến quốc lộ đi qua đô thị; 

+ Phần lòng đƣờng còn lại dành cho các loại phƣơng tiện có bề rộng tối 

thiểu bố trí đủ 02 làn xe cơ giới và 01 làn xe thô sơ cho một chiều đi; 

+ Phần hè phố còn lại dành cho ngƣời đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5m.  

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Giao thông đƣờng bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

- 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 đƣờng bộ và Nghị định 

số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

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 đƣờng bộ; 

- Thông tƣ số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ trƣởng 

Bộ Xây dựng về việc hƣớng dẫn quản lý đƣờng đô thị.  

- Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao 

thông vận tải hƣớng 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 đƣờng bộ. 

- Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng 

đƣờng, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn Thành phố Long 

Xuyên và Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 05/9/20116 của UBND tỉnh An 

Giang sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 

25 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản 

lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đƣờng, hè phố không vào mục đích giao 

thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên và Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang. 
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PHỤ LỤC 1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN 

LÕNG ĐƢỜNG, HÈ PHỐ 

Kính gởi: Ủy ban nhân dân thành phố............... 

Tôi tên là: (hoặc tên Tổ chức) .........................................................................................  

Địa chỉ thƣờng trú: ..........................................................................................................  

CMND số (đối với cá nhân): do......(nơi cấp)......ngày....tháng....năm ...........................  

Điện thoại số: ..................................................................................................................  

Xin sử dụng hè phố (trƣớc, sau hoặc bên hông nhà số), lòng đƣờng: ............................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

Hè phố hiện hữu: .............................................................................................................  

Lòng đƣờng hiện hữu: .....................................................................................................   

Kích thƣớc hè phố xin sử dụng : chiều dài ........mét x chiều rộng .....mét. 

Kích thƣớc lòng đƣờng xin sử dụng: chiều dài....mét x chiều rộng.........mét 

Thời gian sử dụng:.....................tháng, từ ngày...............đến ngày ...............................  

Mục đích sử dụng: .........................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

(phần cam kết của cá nhân, đơn vị xin sử dụng)* .........................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

  Ngày......tháng......năm .....  

 (Ký tên) 

 Họ tên (hoặc Tổ chức đóng dấu)  

 

 

 

 

 

 

* Phần cam kết của cá nhân, đơn vị xin sử dụng được ghi như sau:  

- Tự trả lại hiện trạng lòng đường, hè phố khi có chủ trương, Quyết định của cấp có thẩm quyền vào mục 

đích đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị. 

- Thực hiện đúng mục đích được cấp giấy phép và không tự ý mở rộng hoặc thay đổi vị trí khi chưa được 

phép của cơ quan có thẩm quyền. 
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PHỤ LỤC 2 

MẪU BẢN VẼ XIN PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN LÒNG ĐƯỜNG, HÈ PHỐ 

(Địa chỉ xin phép:........................................................................) 

ĐƢỜNG A 
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2. Thủ tục gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, 

hè phố 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1. Cá nhân, tổ chức nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã 
Tân Châu; 

- Bƣớc 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố Long Xuyên, 
thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu lập phiếu nhận và chuyển hồ sơ xin phép về 
Phòng Quản lý đô thị.  

- Bƣớc 3. Phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, 
tham mƣu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, 
thị xã Tân Châu xem xét, quyết định; 

- Bƣớc 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, thành phố Châu 
Đốc, thị xã Tân Châu thông báo gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng 
đƣờng, hè phố, trên địa bàn mình quản lý. Trƣờng hợp không giải quyết việc gia 
hạn giấy phép thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do từ chối. 

- Bƣớc 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân thành phố 
thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu gửi giấy phép cho tổ 
chức, cá nhân xin gia hạn.  

b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính. 

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

(1) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đƣờng, 
hè phố của tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng (không kèm bản vẽ) ; 

(2) Giấy phép đã cấp (bản chính). 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị thành phố 
Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu.  

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản gia hạn giấy phép  

i) Phí, lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng tạm 
thời một phần lòng đƣờng, hè phố của tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng (theo 
Phụ lục 4 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND). 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

 Trƣớc thời điểm hết hạn của giấy phép 15 ngày, các tổ chức, cá nhân phải 
làm thủ tục xin gia hạn giấy phép. Thời gian gia hạn của giấy phép bằng với thời 
gian cấp phép sử dụng trƣớc đó và chỉ gia hạn một lần. Sau thời gian gia hạn này, 
tổ chức, cá nhân tiếp tục có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần lòng đƣờng, hè phố 
thì phải tiến hành xin cấp phép mới. 
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m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Giao thông đƣờng bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

- 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 đƣờng bộ và Nghị định 

số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

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 đƣờng bộ; 

- Thông tƣ số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ trƣởng 

Bộ Xây dựng về việc hƣớng dẫn quản lý đƣờng đô thị.  

- Thông tƣ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao 

thông vận tải hƣớng 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 đƣờng bộ. 

- Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng 

đƣờng, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn Thành phố Long 

Xuyên và Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 05/9/20116 của UBND tỉnh An 

Giang sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 

25 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản 

lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đƣờng, hè phố không vào mục đích giao 

thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên và Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang. 
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 PHỤ LỤC 4 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN 

LÒNG ĐƢỜNG, HÈ PHỐ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
-------------------- 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG 

TẠM THỜI MỘT PHẦN LÕNG ĐƢỜNG, HÈ PHỐ 

Kính gởi: Ủy ban nhân dân thành phố............... 

Tôi tên là: (hoặc tên Tổ chức) ....................................................................  

Địa chỉ thƣờng trú: .....................................................................................  

CMND số (đối với cá nhân): do......(nơi cấp)......ngày....tháng....năm ......  

Điện thoại số: .............................................................................................  

Đã đƣợc Ủy ban nhân dân thành phố … cấp giấy phép sử dụng lòng đƣờng, hè phố 

số ............với thời gian sử dụng từ ngày .......đến ngày .............................  

Tại địa chỉ ...................................................................................................  

Với kích thƣớc sử dụng hè phố là: Chiều dài........mét x Chiều rộng ....m=........m
2
. 

Kích thƣớc sử dụng lòng đƣờng là: Chiều dài.........mét x Chiều rộng...........mét 

Nay do nhu cầu:.....................,tôi (hoặc tên Tổ chức), đề nghị Ủy ban nhân dân 

thành phố … cho phép tôi đƣợc gia hạn giấy phép trên đến ngày .............   

(phần cam kết của cá nhân, đơn vị xin sử dụng)*: .....................................  

 ....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................  

 Ngày......tháng......năm ...... 

(Ký tên) 

Họ tên (hoặc Tổ chức đóng dấu)  

 

 

 

 

 

 

* Phần cam kết của cá nhân, đơn vị xin sử dụng được ghi như sau:  

- Tự trả lại hiện trạng lòng đường, hè phố khi có chủ trương, Quyết định của cấp có thẩm quyền vào mục 

đích đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị. 

- Thực hiện đúng mục đích được cấp giấy phép và không tự ý mở rộng hoặc thay đổi vị trí khi chưa được 

phép của cơ quan có thẩm quyền 
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XXX. LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƢỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

1. Thủ tục đăng ký phƣơng tiện lần đầu đối với phƣơng tiện chƣa 

khai thác trên đƣờng thủy nội địa 

a) Trình tự thực hiện:  

-  Bƣớc 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

- Bƣớc 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và 

UBND cấp huyện:   

+ Hƣớng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả. 

+ Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện. 

- Bƣớc 3: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện. 

+ Thẩm định hồ sơ, ký Giấy chứng nhận đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa 

hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do không cấp. 

+ Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 

Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

- Bƣớc 4: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND 

cấp huyện: trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.   

b) Cách thức thực hiện:  

- Trƣờng hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ 

sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định 

thì trả lại và hƣớng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ; 

- Trƣờng hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bƣu điện hoặc hình thức phù hợp 

khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ. 

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

* Đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm (Phƣơng tiện có động cơ tổng 

công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 ngƣời 

đến 12 ngƣời): 

(1) Đơn đề nghị đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 

2 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tƣ 75/2014/TT-BGTVT; 

(2) 02 (hai) ảnh có kích thƣớc 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của 

phƣơng tiện ở trạng thái nổi; 

(3) Biên lai nộp lệ phí trƣớc bạ (bản chính). 

(4) Bản kê khai điều kiện an toàn của phƣơng tiện thủy nội địa theo quy định 

tại Mẫu số 3 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tƣ 75/2014/TT-BGTVT đối với 

phƣơng tiện không thuộc diện đăng kiểm. 

Ngoài ra, chủ phƣơng tiện phải xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau đây 

để cơ quan đăng ký phƣơng tiện kiểm tra: 
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- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trƣờng của phƣơng tiện 

còn hiệu lực đối với phƣơng tiện thuộc diện đăng kiểm; 

- Giấy phép hoặc tờ khai phƣơng tiện nhập khẩu theo quy định của pháp luật 

đối với phƣơng tiện đƣợc nhập khẩu; 

- Hợp đồng mua bán phƣơng tiện hoặc hợp đồng đóng mới phƣơng tiện đối 

với phƣơng tiện thuộc diện đăng kiểm (trƣờng hợp chủ phƣơng tiện là cơ sở đóng 

mới, hoán cải, sửa chữa và phục hồi phƣơng tiện đƣợc phép hoạt động theo quy 

định của pháp luật khi thực hiện đăng ký không phải xuất trình giấy tờ loại giấy tờ 

này); 

- Giấy tờ chứng minh đƣợc phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam đối với 

tổ chức nƣớc ngoài hoặc giấy tờ chứng minh đƣợc phép cƣ trú tại Việt Nam đối 

với cá nhân nƣớc ngoài; 

- Hợp đồng cho thuê tài chính đối với trƣờng hợp tổ chức cho thuê tài chính 

đề nghị đƣợc đăng ký phƣơng tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú hoặc tạm trú 

của bên thuê. 

* Đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm (Phƣơng tiện không có 

động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 ngƣời đến 

12 ngƣời, phƣơng tiện có động cơ công suất máy chính dƣới 05 sức ngựa hoặc có 

sức chở dƣới 05 ngƣời; Phƣơng tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dƣới 01 tấn hoặc 

sức chở dƣới 05 ngƣời hoặc bè khi hoạt động trên đƣờng thủy nội địa phải đảm 

bảo điều kiện an toàn theo quy định):  

 (1) Đơn đề nghị đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 

2 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tƣ 75/2014/TT-BGTVT; 

(2) 02 (hai) ảnh có kích thƣớc 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của 

phƣơng tiện ở trạng thái nổi; 

(3) Bản kê khai điều kiện an toàn của phƣơng tiện thủy nội địa theo quy định 

tại Mẫu số 3 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tƣ 75/2014/TT-BGTVT đối với 

phƣơng tiện không thuộc diện đăng kiểm. 

Ngoài ra, chủ phƣơng tiện phải xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau đây 

để cơ quan đăng ký phƣơng tiện kiểm tra: 

- Giấy phép hoặc tờ khai phƣơng tiện nhập khẩu theo quy định của pháp luật 

đối với phƣơng tiện đƣợc nhập khẩu; 

- Giấy tờ chứng minh đƣợc phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam đối với 

tổ chức nƣớc ngoài hoặc giấy tờ chứng minh đƣợc phép cƣ trú tại Việt Nam đối 

với cá nhân nƣớc ngoài; 

- Hợp đồng cho thuê tài chính đối với trƣờng hợp tổ chức cho thuê tài chính 

đề nghị đƣợc đăng ký phƣơng tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú hoặc tạm trú 

của bên thuê. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ. 
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e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị đối với thành phố 

Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và Tân Châu hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng đối với các huyện. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức, Cá nhân. 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 2 - 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tƣ 75/2014/TT-BGTVT; 

- Bản kê khai điều kiện an toàn của phƣơng tiện thủy nội địa theo quy định 

tại Mẫu số 3 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tƣ 75/2014/TT-BGTVT đối với 

phƣơng tiện không thuộc diện đăng kiểm. 

i) Phí, lệ phí: Lệ phí đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký phƣơng tiện 

thủy nội địa: 70.000 đồng/phƣơng tiện. 

k) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng 

ký phƣơng tiện thủy nội địa hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do không cấp. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú tại địa bàn 

quản lý, trƣờng hợp chƣa có hộ khẩu thƣờng trú nhƣng có đăng ký tạm trú tại địa 

phƣơng đƣợc đăng ký phƣơng tiện nhƣ trƣờng hợp có hộ khẩu đăng ký thƣờng trú 

tại địa phƣơng. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Thông tƣ số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

trƣởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa. 

- Thông tƣ số 47/2005/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2005 của Bộ trƣởng 

Bộ Tài chính về việc Hƣớng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí 

quản lý nhà nƣớc về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đƣờng thủy nội địa. 

- Thông tƣ số 48/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao 

thông Vận tải Quy định về đăng kiểm phƣơng tiện thủy nội địa. 

- Thông tƣ số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ trƣởng 

Bộ Tài chính hƣớng dẫn về lệ phí trƣớc bạ. 

- Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trƣớc bạ đối với xe ô tô, xe 

máy, tàu thủy, thuyền trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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Mẫu số 2 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014  

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------- 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ  

PHƢƠNG 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: (1) ………………………………………………………  

- Điện thoại: ……………………………………. Email: …………………. 

Đề nghị cơ quan cấp đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa với đặc điểm cơ bản nhƣ sau: 

Tên phƣơng 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 ngƣời đƣợc phép chở: ………. ngƣời 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 trƣờng số: ……………… 

do cơ quan …………………………………….. cấp. 

Hóa đơn nộp lệ phí trƣớc 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 

phƣơng tiện. 

 

 ………., ngày ….. tháng ….. năm 20…… 

CHỦ PHƢƠNG TIỆN (2) 

 

 

 

 

 

 

(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký 

tạm trú đối với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có 

đăng ký tạm trú tại địa phương. 

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

 



 

832 

 

Mẫu số 3 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014  

của Bộ trưởng 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 PHƢƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA PHẢI ĐĂNG KÝ 

NHƢNG KHÔNG THUỘC DIỆN ĐĂNG KIỂM 

(Dùng cho loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 đến dưới 15 tấn hoặc có 

sức chở từ 05 đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc 

có sức chở dưới 05 người) 

- Tổ chức, cá nhân đăng ký: ………… đại diện cho các đồng sở hữu ……………….. 

- Trụ sở chính: (1) …………………………………………………………… 

- Điện thoại: ……………………….. Email: …………………………… 

Loại phƣơng tiện: ………………………………………………………… 

Vật liệu đóng phƣơng tiện: …………………………………………… 

Kích thƣớc phƣơng 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 ngƣời: ………………………………. ngƣời. 

Tình trạng thân vỏ: ………………………………………………………………. 

Tình trạng hoạt động của máy: ………………………………………………. 

Dụng cụ cứu sinh: số lƣợng …………… (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 trƣớc pháp luật. 

 

 …………, ngày .... tháng .... năm …… 

Chủ phƣơng tiện (2) 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký 

tạm trú đối với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có 

đăng ký tạm trú tại địa phương. 

(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu. 
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2. Thủ tục đăng ký phƣơng tiện lần đầu đối với phƣơng tiện đang 

khai thác trên đƣờng thủy nội địa 

a) Trình tự thực hiện  

- Bƣớc 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

- Bƣớc 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và 

UBND cấp huyện:  

+ Hƣớng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả. 

+ Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

cấp huyện. 

 - Bƣớc 3: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện: 

+ Thẩm định hồ sơ, ký Giấy chứng nhận đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa 

hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do không cấp. 

+ Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 

Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

- Bƣớc 4: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND 

cấp huyện: trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.   

b) Cách thức thực hiện:   

 - Trƣờng hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận 

hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy 

định thì trả lại và hƣớng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ; 

- Trƣờng hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bƣu điện hoặc hình thức phù hợp 

khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ. 

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

* Đối với phương tiện đang khai thác trước ngày 01/01/2005: 

(1) Đơn đề nghị đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 

4 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tƣ này; 

(2) 02 (hai) ảnh có kích thƣớc 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của 

phƣơng tiện ở trạng thái nổi; 

(3) Biên lai nộp lệ phí trƣớc bạ (bản chính) đối với phƣơng tiện thuộc diện 

phải nộp lệ phí trƣớc bạ; 

(4) Bản kê khai điều kiện an toàn của phƣơng tiện thủy nội địa theo quy định 

tại Mẫu số 3 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tƣ này đối với phƣơng tiện 

không thuộc diện đăng kiểm. 

Ngoài ra, chủ phƣơng tiện phải xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau đây 

để cơ quan đăng ký phƣơng tiện kiểm tra: 
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- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trƣờng của phƣơng tiện 

còn hiệu lực đối với phƣơng tiện thuộc diện đăng kiểm; 

- Hợp đồng cho thuê tài chính đối với trƣờng hợp tổ chức cho thuê tài chính 

đề nghị đƣợc đăng ký phƣơng tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú hoặc tạm trú 

của bên thuê. 

* Đối với phương tiện được đóng mới trong nước sau ngày 01/01/2005: 

(1) Đơn đề nghị đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 

4 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tƣ 75/2014/TT-BGTVT; 

(2) 02 (hai) ảnh có kích thƣớc 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của 

phƣơng tiện ở trạng thái nổi; 

(3) Biên lai nộp lệ phí trƣớc bạ (bản chính) đối với phƣơng tiện thuộc diện 

phải nộp lệ phí trƣớc bạ; 

(4) Bản kê khai điều kiện an toàn của phƣơng tiện thủy nội địa theo quy định 

tại Mẫu số 3 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tƣ 75/2014/TT-BGTVT đối với 

phƣơng tiện không thuộc diện đăng kiểm. 

Ngoài ra, chủ phƣơng tiện phải xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau đây 

để cơ quan đăng ký phƣơng tiện kiểm tra: 

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trƣờng của phƣơng tiện 

còn hiệu lực đối với phƣơng tiện thuộc diện đăng kiểm; 

- Hợp đồng cho thuê tài chính đối với trƣờng hợp tổ chức cho thuê tài chính 

đề nghị đƣợc đăng ký phƣơng tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú hoặc tạm trú 

của bên thuê. 

 - Bản chính của hợp đồng mua bán phƣơng tiện hoặc hợp đồng đóng mới 

phƣơng tiện đối với phƣơng tiện thuộc diện đăng kiểm để cơ quan đăng ký phƣơng 

tiện kiểm tra, trừ trƣờng hợp chủ phƣơng tiện là cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa 

chữa và phục hồi phƣơng tiện đƣợc phép hoạt động theo quy định của pháp luật. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị đối với 

thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và Tân Châu hoặc Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng đối với các huyện. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức, Cá nhân. 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 4 - 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tƣ 75/2014/TT-BGTVT; 

- Bản kê khai điều kiện an toàn của phƣơng tiện thủy nội địa theo quy định 

tại Mẫu số 3 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tƣ 75/2014/TT-BGTVT đối với 

phƣơng tiện không thuộc diện đăng kiểm. 

i) Phí, lệ phí: Lệ phí đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký phƣơng tiện 

thủy nội địa: 70.000 đồng/phƣơng tiện. 
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k) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng 

ký phƣơng tiện thủy nội địa hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do không cấp. 

 l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

* Phương tiện thuộc diện đăng kiểm là: Phƣơng tiện có động cơ tổng công 

suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 ngƣời đến 

12 ngƣời của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú tại 

địa bàn quản lý.  

* Phương tiện thuộc diện đăng kiểm nhưng phải đăng ký: Phƣơng tiện 

không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 

ngƣời đến 12 ngƣời, phƣơng tiện có động cơ công suất máy chính dƣới 05 sức 

ngựa hoặc có sức chở dƣới 05 ngƣời; phƣơng tiện thô sơ có trọng tải toàn phần 

dƣới 01 tấn hoặc sức chở dƣới 05 ngƣời hoặc bè khi hoạt động trên đƣờng thủy nội 

địa phải đảm bảo điều kiện an toàn theo quy định. 

* Tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú tại địa bàn 

quản lý. Trƣờng hợp chƣa có hộ khẩu thƣờng trú nhƣng có đăng ký tạm trú tại địa 

phƣơng đƣợc đăng ký phƣơng tiện nhƣ trƣờng hợp có hộ khẩu đăng ký thƣờng trú 

tại địa phƣơng. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Thông tƣ số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

trƣởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa. 

- Thông tƣ số 47/2005/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2005 của Bộ trƣởng 

Bộ Tài chính về việc Hƣớng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí 

quản lý nhà nƣớc về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đƣờng thủy nội địa. 

- Thông tƣ số 48/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao 

thông Vận tải Quy định về đăng kiểm phƣơng tiện thủy nội địa. 

- Thông tƣ số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ trƣởng 

Bộ Tài chính hƣớng dẫn về lệ phí trƣớc bạ. 

- Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trƣớc bạ đối với xe ô tô, xe 

máy, tàu thủy, thuyền trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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Mẫu số 4 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014  

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------------ 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ  

PHƢƠNG 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: (1) 

……………………………………………………………………………………..  

- Điện thoại: ………………………….. Email: 

………………………………………………………. 

Đề nghị cơ quan cấp đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa với đặc điểm cơ bản nhƣ sau: 

Tên phƣơng tiện: …………………………. Chiều cao mạn: …………………………… m 

Năm hoạt động: …………………………… Chiều chìm: …………………………………m 

Công dụng: ………………………………... Mạn khô: ……………………………………..m 

Năm và nơi đóng: ………………………… Trọng tải toàn phần: ………………………...tấn 

Vật liệu vỏ: ………………………………… Số ngƣời có thể chở: ……………………..ngƣời 

Chiều dài lớn nhất: ……………………..(m) Sức kéo, đẩy ……………………….tấn 

Chiều rộng lớn nhất: ……………………. (m) 

Máy chính (số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): 

……………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

Máy phụ (nếu có): 

……………………………………………………………………………………. 

Phƣơng tiện này đƣợc (mua lại, hoặc đóng tại...): 

…………………………………………………. 

………………………………... (cá nhân hoặc tổ chức) 

…………………………………………… 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………  

Thời gian (mua, tặng, đóng) ……………..………………………. ngày ….. tháng ….. năm ….. 

Hóa đơn nộp lệ phí trƣớc bạ số ………………………………….. ngày ….. tháng ….. năm ….. 

Nay đề nghị …………………………………………………………... đăng ký phƣơng tiện trên. 

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về 

quyền sở hữu hợp pháp đối với phƣơng tiện và lời khai trên. 
 

Xác nhận của đại diện chính quyền địa 

phƣơng cấp phƣờng, xã 

(Nội dung: Xác nhận ông, bà ………. đăng 

ký hộ khẩu thường trú tại địa phương có 

phương tiện nói trên và không tranh chấp 

về quyền sở hữu) 

(Ký tên, đóng dấu) 

……….., ngày .... tháng .... năm... 

CHỦ PHƢƠNG TIỆN (2) 

(Ký tên) 

 
 

 

 

(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú đối với trường 

hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa phương. 

(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu. 
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Mẫu số 3 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014  

của Bộ trưởng 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 PHƢƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA PHẢI ĐĂNG KÝ 

NHƢNG KHÔNG THUỘC DIỆN ĐĂNG KIỂM 

(Dùng cho loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 đến dưới 15 tấn hoặc có 

sức chở từ 05 đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc 

có sức chở dưới 05 người) 

- Tổ chức, cá nhân đăng ký: ………… đại diện cho các đồng sở hữu ……………….. 

- Trụ sở chính: (1) …………………………………………………………… 

- Điện thoại: ……………………….. Email: …………………………… 

Loại phƣơng tiện: ………………………………………………………… 

Vật liệu đóng phƣơng tiện: …………………………………………… 

Kích thƣớc phƣơng 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 ngƣời: ………………………………. ngƣời. 

Tình trạng thân vỏ: ………………………………………………………………. 

Tình trạng hoạt động của máy: ………………………………………………. 

Dụng cụ cứu sinh: số lƣợng …………… (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 trƣớc pháp luật. 

 

 …………, ngày .... tháng .... năm …… 

Chủ phƣơng tiện (2) 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký 

tạm trú đối với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có 

đăng ký tạm trú tại địa phương. 

(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu. 
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3. Thủ tục đăng ký lại phƣơng tiện trong trƣờng hợp chuyển từ cơ quan 

đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

- Bƣớc 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và 

UBND cấp huyện:  

+ Hƣớng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả. 

+ Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

cấp huyện. 

- Bƣớc 3: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện: 

+ Thẩm định hồ sơ, ký Giấy chứng nhận đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa 

hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do không cấp. 

+ Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 

Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

- Bƣớc 4: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND 

cấp huyện: trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. 

- Bƣớc 5: Cá nhân, tổ chức nhận giấy đăng ký lại phƣơng tiện thuỷ nội địa 

thay đổi tính năng kỹ thuật tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng 

HĐND và UBND cấp huyện.  

b) Cách thức thực hiện:   

- Trƣờng hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ 

sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định 

thì trả lại và hƣớng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ; 

- Trƣờng hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bƣu điện hoặc hình thức phù hợp 

khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ. 

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

(1) Đơn đề nghị đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 

5 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tƣ 75/2014/TT-BGTVT; 

(2) Giấy chứng nhận xóa đăng ký của cơ quan đăng ký phƣơng tiện trƣớc đó 

(bản chính) đối với phƣơng tiện là tàu biển; 

(3) 02 (hai) ảnh có kích thƣớc 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của 

phƣơng tiện ở trạng thái nổi; 

(4) Biên lai nộp lệ phí trƣớc bạ (bản chính) đối với trƣờng hợp chuyển quyền 

sở hữu và phƣơng tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trƣớc bạ; 
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(5) Bản kê khai điều kiện an toàn của phƣơng tiện thủy nội địa theo quy định 

tại Mẫu số 3 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tƣ 75/2014/TT-BGTVT đối với 

phƣơng tiện không thuộc diện đăng kiểm. 

Ngoài ra, chủ phƣơng tiện phải xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau đây 

để cơ quan đăng ký phƣơng tiện kiểm tra: 

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trƣờng của phƣơng tiện 

còn hiệu lực đối với phƣơng tiện thuộc diện đăng kiểm; 

- Hợp đồng mua bán phƣơng tiện hoặc giấy tờ khác chứng minh phƣơng tiện 

đƣợc cho, tặng, thừa kế theo quy định của pháp luật đối với phƣơng tiện thuộc diện 

đăng kiểm; 

- Giấy tờ chứng minh đƣợc phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam đối với 

tổ chức nƣớc ngoài hoặc giấy tờ chứng minh đƣợc phép cƣ trú tại Việt Nam đối 

với cá nhân nƣớc ngoài; 

- Hợp đồng cho thuê tài chính đối với trƣờng hợp tổ chức cho thuê tài chính 

đề nghị đƣợc đăng ký phƣơng tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú hoặc tạm trú 

của bên thuê. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị đối với 

thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và Tân Châu hoặc Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng đối với các huyện. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân. 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 5 - 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tƣ 75/2014/TT-BGTVT; 

- Bản kê khai điều kiện an toàn của phƣơng tiện thủy nội địa theo quy định 

tại Mẫu số 3 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tƣ 75/2014/TT-BGTVT đối với 

phƣơng tiện không thuộc diện đăng kiểm. 

i) Phí, lệ phí: Lệ phí đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký phƣơng tiện 

thủy nội địa: 70.000 đồng/phƣơng tiện. 

k) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng 

ký phƣơng tiện thủy nội địa hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do không cấp. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

* Phương tiện thuộc diện đăng kiểm là: Phƣơng tiện có động cơ tổng công 

suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 ngƣời đến 

12 ngƣời của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú tại 

địa bàn quản lý.  

* Phương tiện thuộc diện đăng kiểm nhưng phải đăng ký: Phƣơng tiện 

không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 

ngƣời đến 12 ngƣời, phƣơng tiện có động cơ công suất máy chính dƣới 05 sức 
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ngựa hoặc có sức chở dƣới 05 ngƣời; phƣơng tiện thô sơ có trọng tải toàn phần 

dƣới 01 tấn hoặc sức chở dƣới 05 ngƣời hoặc bè khi hoạt động trên đƣờng thủy nội 

địa phải đảm bảo điều kiện an toàn theo quy định. 

* Tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú tại địa bàn 

quản lý. Trƣờng hợp chƣa có hộ khẩu thƣờng trú nhƣng có đăng ký tạm trú tại địa 

phƣơng đƣợc đăng ký phƣơng tiện nhƣ trƣờng hợp có hộ khẩu đăng ký thƣờng trú 

tại địa phƣơng. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Thông tƣ số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

trƣởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa. 

- Thông tƣ số 47/2005/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2005 của Bộ trƣởng 

Bộ Tài chính về việc Hƣớng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí 

quản lý nhà nƣớc về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đƣờng thủy nội địa. 

- Thông tƣ số 48/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao 

thông Vận tải Quy định về đăng kiểm phƣơng tiện thủy nội địa. 

- Thông tƣ số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ trƣởng 

Bộ Tài chính hƣớng dẫn về lệ phí trƣớc bạ. 

- Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trƣớc bạ đối với xe ô tô, xe 

máy, tàu thủy, thuyền trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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Mẫu số 5  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014  

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ  

PHƢƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 
(Dùng cho phương tiện chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan  

đăng ký phương tiện thủy nội địa) 

 

Kính gửi: ……………………………………….. 

- Tổ chức, cá nhân đăng ký: ………………… đại diện cho các đồng sở hữu …………………. 

- Tên cơ quan cấp đăng ký trƣớc đây: …………………………………………………………….. 

- Trụ sở chính: (1) 

………………………………………………………………………………………  

- Điện thoại: ……………………………………. Email: 

……………………………………………. 

Đề nghị cơ quan cấp đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa với đặc điểm cơ bản nhƣ sau: 

Tên phƣơng 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 ngƣời đƣợc phép chở: …………. ngƣời 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 trƣờng số: ……………………………………. 

……………………………………………… do cơ quan …………………………………….. 

cấp. 

Hóa đơn nộp lệ phí trƣớc 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 

phƣơng tiện. 
 
 …., ngày ….. tháng ….. năm 20…… 

CHỦ PHƢƠNG TIỆN (2) 
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(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký 

tạm trú đối với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có 

đăng ký tạm trú tại địa phương. 

(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu. 
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Mẫu số 3 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014  

của Bộ trưởng 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 PHƢƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA PHẢI ĐĂNG KÝ 

NHƢNG KHÔNG THUỘC DIỆN ĐĂNG KIỂM 

(Dùng cho loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 đến dưới 15 tấn hoặc có 

sức chở từ 05 đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc 

có sức chở dưới 05 người) 

- Tổ chức, cá nhân đăng ký: ………… đại diện cho các đồng sở hữu ……………….. 

- Trụ sở chính: (1) …………………………………………………………… 

- Điện thoại: ……………………….. Email: …………………………… 

Loại phƣơng tiện: ………………………………………………………… 

Vật liệu đóng phƣơng tiện: …………………………………………… 

Kích thƣớc phƣơng 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 ngƣời: ………………………………. ngƣời. 

Tình trạng thân vỏ: ………………………………………………………………. 

Tình trạng hoạt động của máy: ………………………………………………. 

Dụng cụ cứu sinh: số lƣợng …………… (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 trƣớc pháp luật. 

 

 …………, ngày .... tháng .... năm …… 

Chủ phƣơng tiện (2) 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký 

tạm trú đối với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có 

đăng ký tạm trú tại địa phương. 

(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu. 
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4. Thủ tục đăng ký lại phƣơng tiện trong trƣờng hợp phƣơng tiện thay 

đổi tên, tính năng kỹ thuật 

 a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

- Bƣớc 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và 

UBND cấp huyện:  

+ Hƣớng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả. 

+ Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

cấp huyện. 

- Bƣớc 3: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện: 

+ Thẩm định hồ sơ, ký Giấy chứng nhận đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa 

hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do không cấp. 

+ Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 

Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

- Bƣớc 4: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND 

cấp huyện: trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.   

b) Cách thức thực hiện:   

 - Trƣờng hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận 

hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy 

định thì trả lại và hƣớng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ; 

- Trƣờng hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bƣu điện hoặc hình thức phù hợp 

khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ. 

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

* Đối với phương tiện đăng ký lại do thay đổi tính năng kỹ thuật: 

(1) Đơn đề nghị đăng ký lại phƣơng tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu 

số 6 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tƣ 75/2014/TT-BGTVT; 

(2) 02 (hai) ảnh có kích thƣớc 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của 

phƣơng tiện ở trạng thái nổi; 

(3) Biên lai nộp lệ phí trƣớc bạ (bản chính) đối với phƣơng tiện thuộc diện 

phải nộp lệ phí trƣớc bạ; 

(4) Giấy chứng nhận đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa đã đƣợc cấp; 

(5) Bản kê khai điều kiện an toàn của phƣơng tiện thủy nội địa theo quy định 

tại Mẫu số 3 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tƣ 75/2014/TT-BGTVT đối với 

phƣơng tiện không thuộc diện đăng kiểm. 

Ngoài ra, chủ phƣơng tiện phải xuất trình bản chính Giấy chứng nhận an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trƣờng của phƣơng tiện đƣợc cấp còn hiệu lực sau khi 
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phƣơng tiện đã thay đổi tính năng kỹ thuật đối với phƣơng tiện thuộc diện đăng 

kiểm để cơ quan đăng ký phƣơng tiện kiểm tra. 

* Đối với phương tiện đăng ký lại do thay đổi tên : 

 (1) Đơn đề nghị đăng ký lại phƣơng tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu 

số 6 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tƣ 75/2014/TT-BGTVT; 

(2) 02 (hai) ảnh có kích thƣớc 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của 

phƣơng tiện ở trạng thái nổi; 

(3) Giấy chứng nhận đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa đã đƣợc cấp; 

(4) Bản kê khai điều kiện an toàn của phƣơng tiện thủy nội địa theo quy định 

tại Mẫu số 3 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tƣ 75/2014/TT-BGTVT đối với 

phƣơng tiện không thuộc diện đăng kiểm. 

Ngoài ra, chủ phƣơng tiện phải xuất trình bản chính Giấy chứng nhận an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trƣờng của phƣơng tiện đƣợc cấp còn hiệu lực sau khi 

phƣơng tiện đã thay đổi tính năng kỹ thuật đối với phƣơng tiện thuộc diện đăng 

kiểm để cơ quan đăng ký phƣơng tiện kiểm tra. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị đối với 

thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và Tân Châu hoặc Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng đối với các huyện. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức, Cá nhân. 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị đăng ký lại phƣơng tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 

6 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tƣ 75/2014/TT-BGTVT; 

- Bản kê khai điều kiện an toàn của phƣơng tiện thủy nội địa theo quy định 

tại Mẫu số 3 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tƣ 75/2014/TT-BGTVT đối với 

phƣơng tiện không thuộc diện đăng kiểm. 

i) Phí, lệ phí: Lệ phí đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký phƣơng tiện 

thủy nội địa: 70.000 đồng/phƣơng tiện. 

k) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng 

ký phƣơng tiện thủy nội địa hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do không cấp. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

* Phương tiện thuộc diện đăng kiểm là: Phƣơng tiện có động cơ tổng công 

suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 ngƣời đến 

12 ngƣời của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú tại 

địa bàn quản lý.  

* Phương tiện thuộc diện đăng kiểm nhưng phải đăng ký: Phƣơng tiện 

không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 

ngƣời đến 12 ngƣời, phƣơng tiện có động cơ công suất máy chính dƣới 05 sức 

ngựa hoặc có sức chở dƣới 05 ngƣời; phƣơng tiện thô sơ có trọng tải toàn phần 
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dƣới 01 tấn hoặc sức chở dƣới 05 ngƣời hoặc bè khi hoạt động trên đƣờng thủy nội 

địa phải đảm bảo điều kiện an toàn theo quy định. 

* Tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú tại địa bàn 

quản lý. Trƣờng hợp chƣa có hộ khẩu thƣờng trú nhƣng có đăng ký tạm trú tại địa 

phƣơng đƣợc đăng ký phƣơng tiện nhƣ trƣờng hợp có hộ khẩu đăng ký thƣờng trú 

tại địa phƣơng. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Thông tƣ số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

trƣởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa. 

- Thông tƣ số 47/2005/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2005 của Bộ trƣởng 

Bộ Tài chính về việc Hƣớng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí 

quản lý nhà nƣớc về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đƣờng thủy nội địa. 

- Thông tƣ số 48/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao 

thông Vận tải Quy định về đăng kiểm phƣơng tiện thủy nội địa. 

- Thông tƣ số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ trƣởng 

Bộ Tài chính hƣớng dẫn về lệ phí trƣớc bạ. 

- Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trƣớc bạ đối với xe ô tô, xe 

máy, tàu thủy, thuyền trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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Mẫu số 6  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014  

của Bộ trưởng 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 

PHƢƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 

(Dùng cho phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật) 
Kính gửi: ……………………………………………………………….. 

- Tổ chức, cá nhân đăng ký: ………………… đại diện cho các đồng sở hữu …………………. 

- Trụ sở chính: (1) 

………………………………………………………………………………………  

- Điện thoại: ……………………………………. Email: 

……………………………………………. 

Hiện đang là chủ sở hữu phƣơng tiện có đặc điểm cơ bản nhƣ sau: 

Tên phƣơng 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 ngƣời đƣợc phép chở: …………. ngƣời 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 phƣơng tiện trên với lý do: …………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

(Nêu các thông số kỹ thuật thay đổi của phương tiện xin đăng ký lại) 

Tôi cam đoan chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về 

quản lý và sử dụng phƣơng tiện. 

 

 ………., ngày ….. tháng ….. năm 20…… 

CHỦ PHƢƠNG TIỆN (2) 

 

 

 

 

(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú đối với trường 

hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa phương. 

(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu. 
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Mẫu số 3 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014  

của Bộ trưởng 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 PHƢƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA PHẢI ĐĂNG KÝ 

NHƢNG KHÔNG THUỘC DIỆN ĐĂNG KIỂM 

(Dùng cho loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 đến dưới 15 tấn hoặc có 

sức chở từ 05 đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc 

có sức chở dưới 05 người) 

- Tổ chức, cá nhân đăng ký: ………… đại diện cho các đồng sở hữu ……………….. 

- Trụ sở chính: (1) …………………………………………………………… 

- Điện thoại: ……………………….. Email: …………………………… 

Loại phƣơng tiện: ………………………………………………………… 

Vật liệu đóng phƣơng tiện: …………………………………………… 

Kích thƣớc phƣơng 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 ngƣời: ………………………………. ngƣời. 

Tình trạng thân vỏ: ………………………………………………………………. 

Tình trạng hoạt động của máy: ………………………………………………. 

Dụng cụ cứu sinh: số lƣợng …………… (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 trƣớc pháp luật. 

 

 …………, ngày .... tháng .... năm …… 

Chủ phƣơng tiện (2) 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký 

tạm trú đối với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có 

đăng ký tạm trú tại địa phương. 

(2) 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 đăng ký lại phƣơng tiện trong trƣờng hợp chuyển quyền sở 

hữu phƣơng tiện nhƣng không thay đổi cơ quan đăng ký phƣơng tiện. 

 a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

- Bƣớc 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và 

UBND cấp huyện:  

+ Hƣớng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả. 

+ Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

cấp huyện. 

- Bƣớc 3: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện: 

+ Thẩm định hồ sơ, ký Giấy chứng nhận đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa 

hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do không cấp. 

+ Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 

Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

- Bƣớc 4: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND 

cấp huyện: trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.   

b) Cách thức thực hiện:   

- Trƣờng hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ 

sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định 

thì trả lại và hƣớng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ; 

- Trƣờng hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bƣu điện hoặc hình thức phù hợp 

khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ. 

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

(1) Đơn đề nghị đăng ký lại phƣơng tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu 

số 7 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tƣ 75/2014/TT-BGTVT; 

(2) 02 (hai) ảnh có kích thƣớc 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của 

phƣơng tiện ở trạng thái nổi; 

(3) Giấy chứng nhận đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa đã đƣợc cấp; 

(4) Biên lai nộp lệ phí trƣớc bạ (bản chính) đối với phƣơng tiện thuộc diện 

phải nộp lệ phí trƣớc bạ. 

Ngoài ra, chủ phƣơng tiện phải xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau đây 

để cơ quan đăng ký phƣơng tiện kiểm tra: 

- Hợp đồng mua bán phƣơng tiện hoặc quyết định điều chuyển phƣơng tiện 

của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy tờ khác chứng minh phƣơng tiện đƣợc cho, 

tặng, thừa kế theo quy định của pháp luật. Trƣờng hợp chủ phƣơng tiện là tổ chức, 

cá nhân nƣớc ngoài đứng tên đăng ký lại phƣơng tiện thì phải xuất trình giấy tờ 
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chứng minh đƣợc phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng 

minh đƣợc phép cƣ trú tại Việt Nam; 

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trƣờng của phƣơng tiện 

còn hiệu lực đối với phƣơng tiện thuộc diện đăng kiểm. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị đối với 

thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và Tân Châu hoặc Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng đối với các huyện. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân. 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

 Đơn đề nghị đăng ký lại phƣơng tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 

7 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tƣ 75/2014/TT-BGTVT  

i) Phí, lệ phí: Lệ phí đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký phƣơng tiện 

thủy nội địa: 70.000 đồng/phƣơng tiện. 

k) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 

 Giấy chứng nhận đăng ký. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

* Phương tiện thuộc diện đăng kiểm là: Phƣơng tiện có động cơ tổng công 

suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 ngƣời đến 

12 ngƣời của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú tại 

địa bàn quản lý.  

* Phương tiện thuộc diện đăng kiểm nhưng phải đăng ký: Phƣơng tiện 

không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 

ngƣời đến 12 ngƣời, phƣơng tiện có động cơ công suất máy chính dƣới 05 sức 

ngựa hoặc có sức chở dƣới 05 ngƣời; phƣơng tiện thô sơ có trọng tải toàn phần 

dƣới 01 tấn hoặc sức chở dƣới 05 ngƣời hoặc bè khi hoạt động trên đƣờng thủy nội 

địa phải đảm bảo điều kiện an toàn theo quy định. 

* Tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú tại địa bàn 

quản lý. Trƣờng hợp chƣa có hộ khẩu thƣờng trú nhƣng có đăng ký tạm trú tại địa 

phƣơng đƣợc đăng ký phƣơng tiện nhƣ trƣờng hợp có hộ khẩu đăng ký thƣờng trú 

tại địa phƣơng. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Thông tƣ số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

trƣởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa. 

- Thông tƣ số 47/2005/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2005 của Bộ trƣởng 

Bộ Tài chính về việc Hƣớng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí 

quản lý nhà nƣớc về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đƣờng thủy nội địa. 

- Thông tƣ số 48/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao 

thông Vận tải Quy định về đăng kiểm phƣơng tiện thủy nội địa. 
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- Thông tƣ số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ trƣởng 

Bộ Tài chính hƣớng dẫn về lệ phí trƣớc bạ. 

- Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trƣớc bạ đối với xe ô tô, xe 

máy, tàu thủy, thuyền trên địa bàn tỉnh An Giang. 



 

852 

 

Mẫu số 7  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014  

của Bộ trưởng 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 

PHƢƠNG 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: (1) 

………………………………………………………………………………………  

- Điện thoại: ……………………………………. Email: 

……………………………………………. 

Đề nghị cơ quan đăng ký lại phƣơng tiện thủy nội địa với đặc điểm cơ bản nhƣ sau: 

Tên phƣơng 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 ngƣời đƣợc phép chở: …………. ngƣời Sức kéo, đẩy:  …………………………... tấn 

Máy chính (số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): 

……………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

Máy phụ (nếu có): ………………………………………………………………………………. 

Phƣơng tiện này đƣợc (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 phƣơng tiện trên. 

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trƣớc pháp luật về việc sở hữu phƣơng tiện và chấp hành 

nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phƣơng tiện. 

 

 ………., ngày ….. tháng ….. năm 20…… 

CHỦ PHƢƠNG TIỆN (2) 

 

(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú đối với trường 

hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa phương. 

(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu. 
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6. Thủ tục đăng ký lại phƣơng tiện trong trƣờng hợp chuyển quyền sở 

hữu phƣơng tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phƣơng tiện 

 a) Trình tự thực hiện:  

-  Bƣớc 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

- Bƣớc 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và 

UBND cấp huyện:   

+ Hƣớng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả. 

+ Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp 

huyện. 

- Bƣớc 3: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện. 

+ Thẩm định hồ sơ, ký Giấy chứng nhận đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa 

hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do không cấp. 

+ Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 

Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

- Bƣớc 4: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và 

UBND cấp huyện: trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.   

b) Cách thức thực hiện:   

 - Trƣờng hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận 

hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy 

định thì trả lại và hƣớng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ; 

- Trƣờng hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bƣu điện hoặc hình thức phù hợp 

khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ. 

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

(1) Đơn đề nghị đăng ký lại phƣơng tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu 

số 7 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tƣ 75/2014/TT-BGTVT; 

(2) 02 (hai) ảnh có kích thƣớc 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của 

phƣơng tiện ở trạng thái nổi; 

(3) Hồ sơ gốc còn dấu niêm phong, thành phần hồ sơ gốc ứng với từng 

trƣờng hợp đăng ký đã đƣợc cơ quan đăng ký phƣơng tiện cấp trƣớc đó; 

(4) Biên lai nộp lệ phí trƣớc bạ (bản chính), đối với phƣơng tiện thuộc diện 

phải nộp lệ phí trƣớc bạ. 

Ngoài ra, chủ phƣơng tiện xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau đây để cơ 

quan đăng ký phƣơng tiện kiểm tra: 

- Hợp đồng mua bán phƣơng tiện hoặc quyết định điều chuyển phƣơng tiện 

của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy tờ khác chứng minh phƣơng tiện đƣợc cho, 

tặng, thừa kế theo quy định của pháp luật. Trƣờng hợp chủ phƣơng tiện là tổ chức, 
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cá nhân nƣớc ngoài đứng tên đăng ký lại phƣơng tiện thì phải xuất trình giấy tờ 

chứng minh đƣợc phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng 

minh đƣợc phép cƣ trú tại Việt Nam; 

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trƣờng của phƣơng tiện 

còn hiệu lực đối với phƣơng tiện thuộc diện đăng kiểm. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị đối với 

thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và Tân Châu hoặc Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng đối với các huyện. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức, Cá nhân. 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị đăng ký lại phƣơng tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 7 

- Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tƣ 75/2014/TT-BGTVT; 

i) Phí, lệ phí: Lệ phí đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký phƣơng tiện 

thủy nội địa: 70.000 đồng/phƣơng tiện. 

k) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng 

ký phƣơng tiện thủy nội địa hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do không cấp. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

* Phương tiện thuộc diện đăng kiểm là: Phƣơng tiện có động cơ tổng công 

suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 ngƣời đến 

12 ngƣời của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú tại 

địa bàn quản lý.  

* Phương tiện thuộc diện đăng kiểm nhưng phải đăng ký: Phƣơng tiện 

không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 

ngƣời đến 12 ngƣời, phƣơng tiện có động cơ công suất máy chính dƣới 05 sức 

ngựa hoặc có sức chở dƣới 05 ngƣời; phƣơng tiện thô sơ có trọng tải toàn phần 

dƣới 01 tấn hoặc sức chở dƣới 05 ngƣời hoặc bè khi hoạt động trên đƣờng thủy nội 

địa phải đảm bảo điều kiện an toàn theo quy định. 

* Tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú tại địa bàn 

quản lý. Trƣờng hợp chƣa có hộ khẩu thƣờng trú nhƣng có đăng ký tạm trú tại địa 

phƣơng đƣợc đăng ký phƣơng tiện nhƣ trƣờng hợp có hộ khẩu đăng ký thƣờng trú 

tại địa phƣơng. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tƣ số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

trƣởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa. 

- Thông tƣ số 47/2005/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2005 của Bộ trƣởng 

Bộ Tài chính về việc Hƣớng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí 

quản lý nhà nƣớc về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đƣờng thủy nội địa. 
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- Thông tƣ số 48/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao 

thông Vận tải Quy định về đăng kiểm phƣơng tiện thủy nội địa. 

- Thông tƣ số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ trƣởng 

Bộ Tài chính hƣớng dẫn về lệ phí trƣớc bạ. 

- Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trƣớc bạ đối với xe ô tô, xe 

máy, tàu thủy, thuyền trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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Mẫu số 7  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014  

của Bộ trưởng 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 

PHƢƠNG 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: (1) 

………………………………………………………………………………………  

- Điện thoại: ……………………………………. Email: 

……………………………………………. 

Đề nghị cơ quan đăng ký lại phƣơng tiện thủy nội địa với đặc điểm cơ bản nhƣ sau: 

Tên phƣơng 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 ngƣời đƣợc phép chở: …………. ngƣời Sức kéo, đẩy:  …………………………... tấn 

Máy chính (số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): ………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

Máy phụ (nếu có): …………………………………………………………………………. 

Phƣơng tiện này đƣợc (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 phƣơng tiện trên. 

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trƣớc pháp luật về việc sở hữu phƣơng tiện và chấp hành 

nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phƣơng tiện. 

 

 ………., ngày ….. tháng ….. năm 20…… 

CHỦ PHƢƠNG TIỆN (2) 

 

(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú đối với trường 

hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa phương. 

(2) 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 đăng ký lại phƣơng tiện trong trƣờng hợp chủ phƣơng tiện 

thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú của chủ phƣơng tiện 

sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác 

 a) Trình tự thực hiện:  

-  Bƣớc 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

- Bƣớc 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và 

UBND cấp huyện:   

+ Hƣớng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả. 

+ Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện. 

- Bƣớc 3: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện. 

+ Thẩm định hồ sơ, ký Giấy chứng nhận đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa 

hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do không cấp. 

+ Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 

Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

- Bƣớc 4: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND 

cấp huyện: trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.   

b) Cách thức thực hiện:   

- Trƣờng hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ 

sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định 

thì trả lại và hƣớng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ; 

- Trƣờng hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bƣu điện hoặc hình thức phù hợp 

khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ. 

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

(1) Đơn đề nghị đăng ký lại phƣơng tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu 

số 8 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tƣ 75/2014/TT-BGTVT; 

(2) 02 (hai) ảnh có kích thƣớc 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của 

phƣơng tiện ở trạng thái nổi; 

(3) Hồ sơ gốc còn dấu niêm phong, thành phần hồ sơ gốc ứng với từng 

trƣờng hợp đăng ký đã đƣợc cơ quan đăng ký phƣơng tiện cấp trƣớc đó. 

Ngoài ra, chủ phƣơng tiện phải xuất trình bản chính Giấy chứng nhận an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trƣờng của phƣơng tiện còn hiệu lực đối với phƣơng 

tiện thuộc diện đăng kiểm để cơ quan đăng ký phƣơng tiện kiểm tra. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ. 



 

858 

 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị đối với 

thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và Tân Châu hoặc Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng đối với các huyện. 

 g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức, Cá nhân. 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Đơn đề nghị đăng ký lại phƣơng tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 8 - 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tƣ 75/2014/TT-BGTVT 

i) Phí, lệ phí: Lệ phí đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký phƣơng tiện 

thủy nội địa: 70.000 đồng/phƣơng tiện. 

k) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

* Phương tiện thuộc diện đăng kiểm là: Phƣơng tiện có động cơ tổng công 

suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 ngƣời đến 

12 ngƣời của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú tại 

địa bàn quản lý.  

* Phương tiện thuộc diện đăng kiểm nhưng phải đăng ký: Phƣơng tiện 

không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 

ngƣời đến 12 ngƣời, phƣơng tiện có động cơ công suất máy chính dƣới 05 sức 

ngựa hoặc có sức chở dƣới 05 ngƣời; phƣơng tiện thô sơ có trọng tải toàn phần 

dƣới 01 tấn hoặc sức chở dƣới 05 ngƣời hoặc bè khi hoạt động trên đƣờng thủy nội 

địa phải đảm bảo điều kiện an toàn theo quy định. 

* Tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú tại địa bàn 

quản lý. Trƣờng hợp chƣa có hộ khẩu thƣờng trú nhƣng có đăng ký tạm trú tại địa 

phƣơng đƣợc đăng ký phƣơng tiện nhƣ trƣờng hợp có hộ khẩu đăng ký thƣờng trú 

tại địa phƣơng. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Thông tƣ số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

trƣởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa. 

- Thông tƣ số 47/2005/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2005 của Bộ trƣởng 

Bộ Tài chính về việc Hƣớng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí 

quản lý nhà nƣớc về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đƣờng thủy nội địa. 

- Thông tƣ số 48/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao 

thông Vận tải Quy định về đăng kiểm phƣơng tiện thủy nội địa. 

- Thông tƣ số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ trƣởng 

Bộ Tài chính hƣớng dẫn về lệ phí trƣớc bạ. 

- Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trƣớc bạ đối với xe ô tô, xe 

máy, tàu thủy, thuyền trên địa bàn tỉnh An Giang. 



 

859 

 

Mẫu số 8  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014  

của Bộ trưởng 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 

PHƢƠNG 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: (1) 

………………………………………………………………………………………  

- Điện thoại: ……………………………………. Email: 

……………………………………………. 

Hiện đang là chủ sở hữu phƣơng tiện: ……….. Số đăng ký: …………………………………. 

do …………………………………………..  cấp ngày ….. tháng ….. năm ……. 

có đặc điểm cơ bản nhƣ 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 ngƣời đƣợc phép chở: …………. ngƣời 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 phƣơng tiện theo địa chỉ mới là: .……………………………… 

(nêu lý do thay đổi địa chỉ) 

Tôi cam đoan chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về 

quản lý và sử dụng phƣơng tiện. 

 

 ………., ngày ….. tháng ….. năm 20…… 

CHỦ PHƢƠNG TIỆN (2) 

 

 

 

 

(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký 

tạm trú đối với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có 

đăng ký tạm trú tại địa phương. 

(2) 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 phƣơng tiện 

 a) Trình tự thực hiện:  

-  Bƣớc 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

- Bƣớc 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và 
UBND cấp huyện:   

+ Hƣớng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả. 

+ Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện. 

- Bƣớc 3: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện. 

+ Thẩm định hồ sơ, ký Giấy chứng nhận đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa 
hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do không cấp. 

+ Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 
Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

- Bƣớc 4: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND 
cấp huyện: trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.   

b) Cách thức thực hiện:  

- Trƣờng hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định 
thì trả lại và hƣớng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ; 

- Trƣờng hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bƣu điện hoặc hình thức phù hợp 
khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ. 

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

(1) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa 
theo quy định tại Mẫu số 9 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tƣ 75/2014/TT-
BGTVT; 

(2) 02 (hai) ảnh có kích thƣớc 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của 
phƣơng tiện ở trạng thái nổi. 

(3) Giấy chứng nhận đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa đã đƣợc cấp đối với 
trƣờng hợp Giấy chứng nhận đăng ký phƣơng tiện bị hỏng. 

Ngoài ra, chủ phƣơng tiện còn phải xuất trình bản chính Giấy chứng nhận an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trƣờng của phƣơng tiện còn hiệu lực đối với phƣơng 
tiện thuộc diện đăng kiểm để cơ quan đăng ký phƣơng tiện kiểm tra. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị đối với 
thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và Tân Châu hoặc Phòng Kinh tế - 
Hạ tầng đối với các huyện. 
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g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức, Cá nhân. 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa theo 
quy định tại Mẫu số 9 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tƣ 75/2014/TT-
BGTVT. 

i) Phí, lệ phí: Lệ phí đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký phƣơng tiện 
thủy nội địa: 70.000 đồng/phƣơng tiện. 

k) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng 
ký phƣơng tiện thủy nội địa hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do không cấp. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

* Phương tiện thuộc diện đăng kiểm là: Phƣơng tiện có động cơ tổng công 
suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 ngƣời đến 
12 ngƣời của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú tại 
địa bàn quản lý.  

* Phương tiện thuộc diện đăng kiểm nhưng phải đăng ký: Phƣơng tiện 
không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 
ngƣời đến 12 ngƣời, phƣơng tiện có động cơ công suất máy chính dƣới 05 sức 
ngựa hoặc có sức chở dƣới 05 ngƣời; phƣơng tiện thô sơ có trọng tải toàn phần 
dƣới 01 tấn hoặc sức chở dƣới 05 ngƣời hoặc bè khi hoạt động trên đƣờng thủy nội 
địa phải đảm bảo điều kiện an toàn theo quy định. 

* Tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú tại địa bàn 
quản lý. Trƣờng hợp chƣa có hộ khẩu thƣờng trú nhƣng có đăng ký tạm trú tại địa 
phƣơng đƣợc đăng ký phƣơng tiện nhƣ trƣờng hợp có hộ khẩu đăng ký thƣờng trú 
tại địa phƣơng. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Thông tƣ số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ 
trƣởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa. 

- Thông tƣ số 47/2005/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2005 của Bộ trƣởng 
Bộ Tài chính về việc Hƣớng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí 
quản lý nhà nƣớc về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đƣờng thủy nội địa. 

- Thông tƣ số 48/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao 
thông Vận tải Quy định về đăng kiểm phƣơng tiện thủy nội địa. 

- Thông tƣ số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ trƣởng 
Bộ Tài chính hƣớng dẫn về lệ phí trƣớc bạ. 

- Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh An Giang về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trƣớc bạ đối với xe ô tô, xe 
máy, tàu thủy, thuyền trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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Mẫu số 9  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014  

của Bộ trưởng 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 

PHƢƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 

Kính gửi: ……………………………………………………………….. 

- Tổ chức, cá nhân đăng ký: ………………… đại diện cho các đồng sở hữu …………………. 

- Trụ sở chính: (1) 

………………………………………………………………………………………  

- Điện thoại: ……………………………………. Email: 

……………………………………………. 

Hiện đang là chủ sở hữu phƣơng tiện: ………………………… Số đăng ký: …………………… 

do ………………………………………………………. cấp ngày ….. tháng ….. năm …….. 

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 ngƣời đƣợc phép chở: …………. ngƣời 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 lại phƣơng tiện thủy nội địa với lý do:  

……………………………………………………………………………………………… 

Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về lời 

khai của mình. 

 ………., ngày ….. tháng ….. năm 20…… 

CHỦ PHƢƠNG TIỆN (2) 

 

 

(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú đối với trường 

hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa phương. 

(2) 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 xóa phƣơng tiện thủy nội địa 

 a) Trình tự thực hiện:  

-  Bƣớc 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

- Bƣớc 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và 

UBND cấp huyện:   

+ Hƣớng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả. 

+ Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện. 

- Bƣớc 3: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện. 

+ Thẩm định hồ sơ, ký Giấy chứng nhận đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa 

hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do không cấp. 

+ Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 

Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

- Bƣớc 4: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND 

cấp huyện: trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.   

b) Cách thức thực hiện:   

- Trƣờng hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ 

sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định 

thì trả lại và hƣớng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ; 

- Trƣờng hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bƣu điện hoặc hình thức phù hợp 

khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ. 

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

(1) Đơn đề nghị xóa đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu 

số 10 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tƣ 75/2014/TT-BGTVT. 

(2) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa đã đƣợc cấp. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị đối với 

thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và Tân Châu hoặc Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng đối với các huyện. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức, Cá nhân. 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xóa đăng ký phƣơng tiện thủy 

nội địa theo quy định tại Mẫu số 10 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tƣ 

75/2014/TT-BGTVT. 

i) Phí, lệ phí: Không.  
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k) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận xóa 

đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Khai báo với cơ quan đăng ký phƣơng tiện để xóa đăng ký phƣơng tiện và 

nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa đối với những trƣờng 

hợp quy định tại Điều 4 của Thông tƣ 75/2014/TT-BGTVT, cụ thể: 

+ Phƣơng tiện bị mất tích. 

+ Phƣơng tiện bị phá hủy. 

+ Phƣơng tiện không còn khả năng phục hồi. 

+ Chuyển quyền sở hữu phƣơng tiện. 

+ Thay đổi cơ quan đăng ký phƣơng tiện. 

+ Theo đề nghị của chủ phƣơng tiện. 

- Khi đến nhận giấy chứng nhận đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa hoặc giấy 

chứng nhận xóa đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa phải xuất trình giấy hẹn, chứng 

minh thƣ nhân dân, giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Thông tƣ số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

trƣởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa. 

- Thông tƣ số 47/2005/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2005 của Bộ trƣởng 

Bộ Tài chính về việc Hƣớng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí 

quản lý nhà nƣớc về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đƣờng thủy nội địa. 

- Thông tƣ số 48/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao 

thông Vận tải Quy định về đăng kiểm phƣơng tiện thủy nội địa. 

- Thông tƣ số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ trƣởng 

Bộ Tài chính hƣớng dẫn về lệ phí trƣớc bạ. 

- Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trƣớc bạ đối với xe ô tô, xe 

máy, tàu thủy, thuyền trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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Mẫu số 10  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014  

của Bộ trưởng 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 

PHƢƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 

Kính gửi: ……………………………………………………………….. 

- Tổ chức, cá nhân đăng ký: ………………… đại diện cho các đồng sở hữu …………………. 

- Trụ sở chính: (1) ……………………………………………………………………  

- Điện thoại: ……………………………………. Email: …………………………………. 

Đề nghị cơ quan xóa đăng ký phƣơng tiện thủy nội địa với đặc điểm cơ bản nhƣ sau: 

Tên phƣơng 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 ngƣời đƣợc phép chở: …………. ngƣời Sức kéo, đẩy:  …………………………... tấn 

Máy chính (số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): 

……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Máy phụ (nếu có): ……………………………………………………………………. 

Nay đề nghị …………………………………………………….. xóa đăng ký phƣơng tiện trên. 

Lý do xóa đăng ký ……………………………………………………………… 

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trƣớc pháp luật về việc sở hữu phƣơng tiện trên và chấp hành 

nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phƣơng tiện. 

 

 ………., ngày ….. tháng ….. năm 20…… 

CHỦ PHƢƠNG TIỆN (2) 

 

 

 

 

(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký 

tạm trú đối với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có 

đăng ký tạm trú tại địa phương. 

(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu. 
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XXXI. LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƢỞNG 

1. Thủ tục xác nhận đối tƣợng nhân dân tham gia kháng chiến 

 a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ cấp huyện. 

- Bƣớc 2: Cán bộ nhận hồ sơ, kiểm tra nếu đầy đủ và đúng quy định thì trích 

lục hồ sơ và làm văn bản xác nhận. Nếu không lƣu trữ hồ sơ thì có văn bản chuyển 

Ban Thi đua – Khen thƣởng tỉnh xem xét xác nhận. 

- Bƣớc 3: Cá nhân nhận kết quả tại Phòng Nội vụ cấp huyện.  

b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính. 

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Bản photocopy Quyết định hoặc Giấy 

chứng nhận khen thƣởng kháng chiến (không cần chứng thực). 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết: Chƣa quy định. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Thi đua Khen thƣởng tỉnh, 

Phòng Nội vụ cấp huyện. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.  

i) Phí, lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có xác nhận chuyển 

hộ khẩu của địa phƣơng (nếu chuyển qua địa phƣơng khác). 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Thi đua, khen thƣởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thƣởng ngày 14 

tháng 6 năm 2005; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thƣởng 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 thƣởng và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua - Khen thƣởng; 

- 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 thƣởng và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thƣởng; 

- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen 

thƣởng năm 2013; 
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- Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2015 của UBND 

tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thƣởng trên địa 

bàn tỉnh An Giang. 

- Nghị định số 47/NQ. HĐNN7 ngày 29 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng 

Nhà nƣớc.  

- Công văn số 109/VHC ngày 17 tháng 5 năm 1982 của Viện Huân chƣơng 

Hƣớng dẫn khen thƣởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ. 

- Công văn số 318/HC ngày 16 tháng 10 năm 1982 của Viện Huân chƣơng 

(nay là Ban TĐKT Trung ƣơng) hƣớng dẫn việc thực hiện các chính sách khen 

thƣởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp. 

- Công văn số 106/VHC ngày 05 tháng 6 năm 1984 của Viện Huân chƣơng 

(nay là Ban TĐKT Trung ƣơng) hƣớng dẫn khen thƣởng tổng kết thành tích kháng 

chiến chống Mỹ cứu nƣớc. 
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2. Thủ tục điều chỉnh mức khen đối tượng nhân dân tham gia kháng chiến 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh mức khen đối tƣợng nhân 

dân tham gia kháng chiến tại Phòng Nội vụ cấp huyện.  

- Bƣớc 2: Cán bộ Phòng Nội vụ cấp huyện: 

+ Nhận hồ sơ, kiểm tra nếu đầy đủ và đúng quy định thì ghi phiếu hẹn; 

+ Tổ chức cuộc họp thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thƣởng huyện; 

+ Thông báo kết quả họp xét của Hội đồng Thi đua – Khen thƣởng huyện; 

+ Trình UBND huyện đề nghị UBND tỉnh xem xét đề nghị các hình thức 

điều chỉnh mức khen. 

- Bƣớc 3: Phòng Nội vụ cấp huyện nộp hồ sơ tại Ban Thi đua - Khen thƣởng 

Sở Nội vụ.  

- Bƣớc 4: Tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn khen thƣởng, trong thời hạn 10 

ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định khen thƣởng, cơ quan thẩm định thông 

báo cho đơn vị trình khen thƣởng biết. 

Tập thể, cá nhân không đủ tiêu chuẩn khen thƣởng, trong thời hạn 10 ngày 

làm việc (kể từ ngày cấp có thẩm quyền khen thƣởng thông báo) cơ quan thẩm 

định phải thông báo cho đơn vị trình khen biết. Nếu hồ sơ không đúng tuyến trình, 

cơ quan thẩm định thông báo và trả hồ sơ cho đơn vị trình khen thƣởng. 

b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính. 

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

(1) Đơn xin điều chỉnh mức khen thƣởng;  

(2) Bản khai thành tích; 

(3) Giấy xác nhận thành tích của cán bộ hoặc tổ chức cách mạng lúc đó đã 

đƣợc gia đình giúp đỡ (mỗi cán bộ xác nhận 2 bản, nếu là bản photocopy thì phải 

đƣợc công chứng của cấp thẩm quyền); 

(4) Biên bản của Hội đồng xét duyệt khen thƣởng xã, phƣờng, thị trấn; 

(5) Tờ trình đề nghị điều chỉnh mức khen thƣởng của UBND xã, phƣờng, thị trấn; 

(6) Tờ trình đề nghị điều chỉnh mức khen thƣởng của UBND huyện, thị xã; 

(7) Bản sao Giấy chứng nhận hoặc Quyết định đã đƣợc khen thƣởng. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 02 (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết:  

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian chờ 

quyết định của cơ quan nhà nước ở Trung ương). 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:   

Ban Thi đua Khen thƣởng tỉnh An Giang, Phòng Nội vụ cấp huyện. 
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h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

 Quyết định hành chính. 

 Bằng. 

 Huân, huy chƣơng.  

i) Phí, lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Đơn đề nghị điều chỉnh mức khen thƣởng thành tích kháng chiến theo mẫu  

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Thi đua, khen thƣởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật thi đua, khen thƣởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thƣởng 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 thƣởng và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua - Khen thƣởng; 

- 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 thƣởng và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thƣởng; 

- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết 

thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thƣởng năm 2013; 

- Quyết định số 02 /2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2015 của 

UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thƣởng 

trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Nghị định số 47/NQ. HĐNN7 ngày 29 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Nhà 

nƣớc.  

- Công văn số 109/VHC ngày 17 tháng 5 năm 1982 của Viện Huân chƣơng 

Hƣớng dẫn khen thƣởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ. 

- Công văn số 318/HC ngày 16 tháng 10 năm 1982 của Viện Huân chƣơng 

(nay là Ban TĐKT Trung ƣơng) hƣớng dẫn việc thực hiện các chính sách khen 

thƣởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp. 

- Công văn số 106/VHC ngày 05 tháng 6 năm 1984 của Viện Huân chƣơng 

(nay là Ban TĐKT Trung ƣơng) hƣớng dẫn khen thƣởng tổng kết thành tích kháng 

chiến chống Mỹ cứu nƣớc. 
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MẪU 06/TĐKT 

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2015 của UBND 

tỉnh An Giang) 

ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH MỨC KHEN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH MỨC KHEN VỀ THÀNH TÍCH KHÁNG CHIẾN 

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

............................................................................................... 

................................................................................................ 

Tôi tên là :...........................................................................sinh năm:.........................  

Hiện cƣ ngụ tại:...........................................................................................................  

Nguyên tôi ( hoặc …) đã đƣợc tặng thƣởng...............................................................  

về thành tích........................................................trong kháng chiến chống................  

Theo Quyết định số:.......... ngày......................của...........................Số sổ vàng:........ 

Lý do xin điều chỉnh mức khen:.................................................................................. 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Kính mong đƣợc xem xét và chấp thuận của quý cơ quan./. 

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

Ngƣời làm đơn 
(ký, ghi rõ họ tên) 
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3. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích 

thực hiện nhiệm vụ chính trị 

a) Trình tự thực hiện 

- Bƣớc 1. Phòng Nội vụ tiếp nhận đề nghị khen thƣởng của các đơn vị trực 

thuộc. 

- Bƣớc 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội 

đồng thi đua khen thƣởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện 

quyết định khen thƣởng. 

- Bƣớc 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, phòng Nội vụ 

thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen. 

- Bƣớc 4. Các trƣờng hợp không đƣợc khen thƣởng (không đúng đối tƣợng, 

không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông 

báo đến các đơn vị trình khen biết. 

b) Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ 

- Tờ trình đề nghị khen thƣởng (Mẫu 01/TĐKT); 

- Biên bản kèm theo tờ trình khen thƣởng (Mẫu 02/TĐKT); 

- Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân đƣợc đề nghị khen thƣởng làm, 

trong đó ghi rõ hành động, thành tích để đề nghị khen thƣởng; 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết 

Cơ quan thi đua, khen thƣởng thẩm định hồ sơ khen thƣởng và trình cấp có 

thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

Quyết định của Chủ tịch UBND huyện tặng thƣởng Bằng khen. 

i) Lệ phí: Không có. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Tờ trình đề nghị khen thƣởng (Mẫu 01/TĐKT – Quyết định số 

02/2015/QĐ-UBND); 

- Biên bản kèm theo tờ trình khen thƣởng (Mẫu 02/TĐKT– Quyết định số 

02/2015/QĐ-UBND); 

- Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân đƣợc đề nghị khen thƣởng làm, 

trong đó ghi rõ hành động, thành tích để đề nghị khen thƣởng (Mẫu phụ lục kèm 

theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP). 
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l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích đƣợc đề nghị khen thƣởng. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Thi đua, khen thƣởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thƣởng ngày 14 

tháng 6 năm 2005; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thƣởng 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 thƣởng và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua - Khen thƣởng; 

- 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 thƣởng và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thƣởng; 

- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thƣởng năm 

2013; 

- Quyết định số 02 /2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2015 của 

UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thƣởng 

trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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Mẫu 01/TĐKT: Mẫu tờ trình đề nghị khen thƣởng 

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 02 /2015/QĐ-UBND  

ngày 22 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh An Giang) 

 

 
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN         CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ                       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
 

     Số:   /TTr-…..                                ……….…,ngày …  tháng…  năm … 

 

 

TỜ TRÌNH 

V/v khen thƣởng ..............................(1) 

 

Kính gửi:……………………………………. 

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thƣởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thƣởng ngày 14 tháng 6 năm 

2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thƣởng ngày 16 

tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010; Nghị định 

số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012; Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 

01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ và Thông tƣ số 07/2014/TT-BNV ngày 29 

tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc hƣớng dẫn thực hiện Nghị định số 

42/2010/NĐ-CP; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 và Nghị định số 

65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, Khen thƣởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, 

Khen thƣởng; 

Căn cứ ............................................................................................................;  

Căn cứ biên bản cuộc họp ......................................................................... (2) 

...............................................................đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét khen thƣởng, trình khen thƣởng: 

............................................................................................................ (3)  

(Có danh sách và hồ sơ kèm theo)  (4) 

Đã có thành tích xuất sắc .................................................................... (5) 

  

Nơi nhận: 
-........................; 
- ........................ 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 

………………………. 
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Ghi chú: 

 (1) Loại khen thƣởng, thí dụ: 

- Về việc khen thƣởng tổng kết năm 20..., 

- Về việc khen thƣởng thực hiện phong trào thi đua .................... năm 20... 

- Về việc khen thƣởng thành tích Xây dựng GTNT (chuyên đề, đột xuất) 

 (2) Căn cứ đề nghị khen thƣởng: 

Ngoài các văn bản chung đã nêu, nếu là khen chuyên đề cần ghi thêm văn bản về chỉ đạo, chủ 

trƣơng của loại khen này ví dụ thực hiện kế hoạch phát động thi đua số…). 

Biên bản cuộc họp gồm: 

- Họp xét khen thƣởng đột xuất, phong trào, chuyên đề, ... 

* Biên bản ghi cụ thể những trƣờng hợp đƣợc xét đề nghị theo tiêu chuẩn, điều kiện, tỷ lệ phiếu 

bầu của thành viên Hội đồng xét khen thƣởng; 

 (3) Nội dung đề nghị: Ghi số lƣợng… hình thức khen, ví dụ: 

- 05 Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể, 03 cá nhân; 

- 01 CSTĐ tỉnh; 

- 03 Bằng khen Thủ tƣớng Chính phủ cho 01 tập thể, 02 cá nhân.. 

 (4) Danh sách kèm theo: Ghi theo thứ tự nhƣ ở phần số lƣợng tập thể trƣớc, cá nhân sau trong 

cùng hình thức khen: 

I. Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a).Tập thể: 

1. ............................................................................ 

2. ........................................................................... 

b).Cá nhân: 

1. .......................................................................... 

2. ......................................................................... 

Nếu đề nghị khen đột xuất với số lƣợng ít có thể ghi thẳng vào tờ trình không cần danh sách kèm 

theo. 

(5) Thành tích khen: Ghi ngắn gọn trong hai dòng trở lại (để ghi vào bằng khen) thể hiện thành 

tích chính đề nghị khen thƣởng. Ví dụ: 

- Đã có thành tích xuất sắc trong ..... năm 20...; 

- Đã có thành tích xuất sắc phòng, chống lũ lụt năm 20.... 
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MẪU 02/TĐKT 
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 02 /2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2015  

của UBND tỉnh An Giang) 

 

ĐƠN VỊ …. 

HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KT 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:     /BB-TĐKT ………, ngày…… tháng…… năm…… 

  

BIÊN BẢN 

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thƣởng …. 

Vào lúc…giờ…, ngày…tháng…năm…, tại… Hội đồng Thi đua - Khen 

thƣởng … họp để xét khen thƣởng …..năm …., xét khen thƣởng……. 

Thành phần dự họp : 

- Ông (bà)……… Chủ tịch HĐTĐKT …; 

- Ông ( bà) ……...Phó Chủ tịch HĐTĐKT; 

- Ông (bà)……….thành viên Hội đồng TĐKT… ; 

- Ông(bà)………. Thƣ ký. 

Tổng số Thành viên Hội đồng ….vắng … đ/c, có lý do: gồm Ông (bà)…. 

NỘI DUNG: 

Ông (bà) … thay mặt Hội đồng TĐ-KT … thông qua Báo cáo số lƣợng hồ 

sơ đề nghị khen thƣởng, giới thiệu tiêu chuẩn, điều kiện xét khen thƣởng. 

Các ý kiến của thành viên:…. 

Sau khi thảo luận Hội đồng thống nhất, bỏ phiếu kín đề nghị khen thƣởng 

từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thƣởng nhƣ sau: 

1. Danh sách đề nghị danh hiệu thi đua…..: có … tập thể, ….cá nhân. 

2. Danh sách đề nghị khen thƣởng cấp tỉnh…..: có … tập thể, ….cá nhân. 

3. Danh sách đề nghị khen thƣởng cấp nhà nƣớc..: có … tập thể, .cá nhân.  

(Danh sách kèm theo, thể hiện tỷ lệ phiếu tín nhiệm) 

4. Danh sách không đủ phiếu bầu ……  

Hội nghị kết thúc lúc … giờ… cùng ngày. 

  

THƢ KÝ 

TM.HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƢỞNG …  

CHỦ TỊCH 
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- Mẫu báo cáo thành tích tại phụ lục kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP của 

Chính phủ nhƣ sau: 

Mẫu số 01 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

------- 

CỘNG HÕA 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 …….
 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể) 

Tên tập thể đề nghị  

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thƣờng, không viết tắt) 

I. SƠ LƢỢC 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 phƣơng (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ 

chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể 

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao. 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao của cơ quan (đơn vị) và 

đối tƣợng, tiêu chuẩn khen thƣởng quy định tại Luật thi đua, khen thƣởng, Nghị định số 

42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, Nghị định số 65/2014/NĐ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 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 lƣợng, hiệu quả công tác so với các năm trƣớc (hoặc 

so với lần khen thƣởng trƣớc 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 

phƣơng và cả nƣớc. 

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt đƣợc thành tích; các phong trào thi đua đã 

đƣợc áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác. 

3. Việc thực hiện chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc. 

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể. 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƢỢC KHEN THƢỞNG 

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  
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2. Hình thức khen thƣởng: 

Năm  Hình thức 

khen thƣởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thƣởng; cơ 

quan ban hành quyết định  

      

      

      

  

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC 

NHẬN 

(Ký, đóng dấu) 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, đóng dấu) 

 



 

878 

 

Mẫu số 02 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

------- 

CỘNG HÕA 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 …….
 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân) 

I. SƠ LƢỢC LÝ LỊCH 

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thƣờng, không viết tắt): 

- Sinh ngày, tháng, năm:                                 Giới tính: 

- Quê quán: 

- 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 thƣởng: 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

1. Quyền hạn, nhiệm vụ đƣợc giao hoặc đảm nhận: 

2. Thành tích đạt đƣợc của cá nhân: 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƢỢC KHEN THƢỞNG 

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 thƣởng: 

Năm  Hình thức 

khen thƣởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thƣởng; cơ 

quan ban hành quyết định  

      

      

 THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ XÁC 

NHẬN, ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu) 

NGƢỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

  

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN 

(Ký, đóng dấu) 
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4. Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 

a) Trình tự thực hiện 

- Bƣớc 1. Phòng Nội vụ tiếp nhận đề nghị khen thƣởng của các đơn vị trực 

thuộc. 

- Bƣớc 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội 

đồng thi đua khen thƣởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện quyết 

định khen thƣởng. 

- Bƣớc 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, phòng Nội vụ 

thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen. 

- Bƣớc 4. Các trƣờng hợp không đƣợc khen thƣởng (không đúng đối tƣợng, 

không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông 

báo đến các đơn vị trình khen biết. 

b) Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị khen thƣởng (Mẫu 01/TĐKT), kèm theo danh sách tập thể 

đƣợc đề nghị tặng Tập thể Lao động tiên tiến của cấp trình khen; 

- Báo cáo thành tích do tập thể đƣợc đề nghị khen thƣởng làm, trong đó ghi 

rõ hành động, thành tích để đề nghị tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; 

- Biên bản kèm theo tờ trình khen thƣởng (Mẫu 02/TĐKT); 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: Cơ quan thi đua, khen thƣởng thẩm định hồ sơ 

khen thƣởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

Quyết định: Tập thể lao động tiên tiến của Chủ tịch UBND cấp huyện 

i) Lệ phí: Không có. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Tờ trình đề nghị khen thƣởng (Mẫu 01/TĐKT – Quyết định số 

02/2015/QĐ-UBND); 

- Biên bản kèm theo tờ trình khen thƣởng (Mẫu 02/TĐKT– Quyết định số 

02/2015/QĐ-UBND); 

 

- Báo cáo thành tích do tập thể đƣợc đề nghị khen thƣởng làm, trong đó ghi 

rõ hành động, thành tích để đề nghị tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến (mẫu 

phụ lục kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP của Chính phủ) 
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l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Chủ thể là tập thể có thành tích đƣợc đề nghị khen thƣởng. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Thi đua, khen thƣởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thƣởng ngày 14 

tháng 6 năm 2005; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thƣởng 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 thƣởng và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua - Khen thƣởng; 

- 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 thƣởng và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thƣởng; 

- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thƣởng năm 

2013; 

- Quyết định số 02 /2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2015 của 

UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thƣởng 

trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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Mẫu 01/TĐKT: Mẫu tờ trình đề nghị khen thƣởng 

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 02 /2015/QĐ-UBND  

ngày 22 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh An Giang) 

 

 
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN         CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ                       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
 

     Số:   /TTr-…..                                ……….…,ngày …  tháng…  năm … 

 

 

TỜ TRÌNH 

V/v khen thƣởng ..............................(1) 

 

Kính gửi:……………………………………. 

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thƣởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thƣởng ngày 14 tháng 6 năm 

2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thƣởng ngày 16 

tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010; Nghị định 

số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012; Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 

01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ và Thông tƣ số 07/2014/TT-BNV ngày 29 

tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc hƣớng dẫn thực hiện Nghị định số 

42/2010/NĐ-CP; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 và Nghị định số 

65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, Khen thƣởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, 

Khen thƣởng; 

Căn cứ ............................................................................................................;  

Căn cứ biên bản cuộc họp ......................................................................... (2) 

...............................................................đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét khen thƣởng, trình khen thƣởng: 

............................................................................................................ (3)  

(Có danh sách và hồ sơ kèm theo)  (4) 

Đã có thành tích xuất sắc .................................................................... (5) 

  

Nơi nhận: 
-........................; 
- ........................ 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 

………………………. 
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Ghi chú: 

 (1) Loại khen thƣởng, thí dụ: 

- Về việc khen thƣởng tổng kết năm 20..., 

- Về việc khen thƣởng thực hiện phong trào thi đua .................... năm 20... 

- Về việc khen thƣởng thành tích Xây dựng GTNT (chuyên đề, đột xuất) 

 (2) Căn cứ đề nghị khen thƣởng: 

Ngoài các văn bản chung đã nêu, nếu là khen chuyên đề cần ghi thêm văn bản về chỉ đạo, chủ 

trƣơng của loại khen này ví dụ thực hiện kế hoạch phát động thi đua số…). 

Biên bản cuộc họp gồm: 

- Họp xét khen thƣởng đột xuất, phong trào, chuyên đề, ... 

* Biên bản ghi cụ thể những trƣờng hợp đƣợc xét đề nghị theo tiêu chuẩn, điều kiện, tỷ lệ phiếu 

bầu của thành viên Hội đồng xét khen thƣởng; 

 (3) Nội dung đề nghị: Ghi số lƣợng… hình thức khen, ví dụ: 

- 05 Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể, 03 cá nhân; 

- 01 CSTĐ tỉnh; 

- 03 Bằng khen Thủ tƣớng Chính phủ cho 01 tập thể, 02 cá nhân.. 

 (4) Danh sách kèm theo: Ghi theo thứ tự nhƣ ở phần số lƣợng tập thể trƣớc, cá nhân sau trong 

cùng hình thức khen: 

I. Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a).Tập thể: 

1. ............................................................................ 

2. ........................................................................... 

b).Cá nhân: 

1. .......................................................................... 

2. ......................................................................... 

Nếu đề nghị khen đột xuất với số lƣợng ít có thể ghi thẳng vào tờ trình không cần danh sách kèm 

theo. 

(5) Thành tích khen: Ghi ngắn gọn trong hai dòng trở lại (để ghi vào bằng khen) thể hiện thành 

tích chính đề nghị khen thƣởng. Ví dụ: 

- Đã có thành tích xuất sắc trong ..... năm 20...; 

- Đã có thành tích xuất sắc phòng, chống lũ lụt năm 20.... 
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MẪU 02/TĐKT 
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 02 /2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2015  

của UBND tỉnh An Giang) 

 

ĐƠN VỊ …. 

HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KT 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:     /BB-TĐKT ………, ngày…… tháng…… năm…… 

  

BIÊN BẢN 

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thƣởng …. 

Vào lúc…giờ…, ngày…tháng…năm…, tại… Hội đồng Thi đua - Khen 

thƣởng … họp để xét khen thƣởng …..năm …., xét khen thƣởng……. 

Thành phần dự họp : 

- Ông (bà)……… Chủ tịch HĐTĐKT …; 

- Ông ( bà) ……...Phó Chủ tịch HĐTĐKT; 

- Ông (bà)……….thành viên Hội đồng TĐKT… ; 

- Ông(bà)………. Thƣ ký. 

Tổng số Thành viên Hội đồng ….vắng … đ/c, có lý do: gồm Ông (bà)…. 

NỘI DUNG: 

Ông (bà) … thay mặt Hội đồng TĐ-KT … thông qua Báo cáo số lƣợng hồ 

sơ đề nghị khen thƣởng, giới thiệu tiêu chuẩn, điều kiện xét khen thƣởng. 

Các ý kiến của thành viên:…. 

Sau khi thảo luận Hội đồng thống nhất, bỏ phiếu kín đề nghị khen thƣởng 

từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thƣởng nhƣ sau: 

1. Danh sách đề nghị danh hiệu thi đua…..: có … tập thể, ….cá nhân. 

2. Danh sách đề nghị khen thƣởng cấp tỉnh…..: có … tập thể, ….cá nhân. 

3. Danh sách đề nghị khen thƣởng cấp nhà nƣớc..: có … tập thể, .cá nhân.  

(Danh sách kèm theo, thể hiện tỷ lệ phiếu tín nhiệm) 

4. Danh sách không đủ phiếu bầu ……  

Hội nghị kết thúc lúc … giờ… cùng ngày. 

  

THƢ KÝ 

TM.HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƢỞNG …  

CHỦ TỊCH 
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- Mẫu báo cáo thành tích tại phụ lục kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP của 

Chính phủ nhƣ sau: 

Mẫu số 01 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

------- 

CỘNG HÕA 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 …….
 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể) 

Tên tập thể đề nghị  

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thƣờng, không viết tắt) 

 

I. SƠ LƢỢC 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 phƣơng (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ 

chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể 

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao. 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao của cơ quan (đơn vị) và 

đối tƣợng, tiêu chuẩn khen thƣởng quy định tại Luật thi đua, khen thƣởng, Nghị định số 

42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, Nghị định số 65/2014/NĐ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 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 lƣợng, hiệu quả công tác so với các năm trƣớc (hoặc 

so với lần khen thƣởng trƣớc 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 

phƣơng và cả nƣớc. 

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt đƣợc thành tích; các phong trào thi đua đã 

đƣợc áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác. 

3. Việc thực hiện chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc. 

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể. 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƢỢC KHEN THƢỞNG 

1. Danh hiệu thi đua: 
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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 thƣởng: 

Năm  Hình thức 

khen thƣởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thƣởng; cơ 

quan ban hành quyết định  

      

      

      

  

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN 

(Ký, đóng dấu) 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, đóng dấu) 
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5. Thủ tục tặng Danh hiệu khóm, ấp, tổ dân phố văn hóa 

a) Trình tự thực hiện 

- Bƣớc 1. Phòng Nội vụ tiếp nhận đề nghị khen thƣởng của các đơn vị trực 

thuộc. 

- Bƣớc 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội 

đồng thi đua khen thƣởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện quyết 

định khen thƣởng. 

- Bƣớc 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, phòng Nội vụ 

thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen. 

- Bƣớc 4. Các trƣờng hợp không đƣợc khen thƣởng (không đúng đối tƣợng, 

không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông 

báo đến các đơn vị trình khen biết. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nội vụ hoặc thông 

qua hệ thống bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ 

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể đƣợc đề nghị tặng danh hiệu 

khóm, ấp, tổ dân phố văn hóa; 

- Báo cáo thành tích do tập thể đƣợc đề nghị khen thƣởng làm, trong đó ghi 

rõ hành động, thành tích để đề nghị khen thƣởng; 

- Biên bản bình xét thi đua. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết 

Cơ quan thi đua, khen thƣởng thẩm định hồ sơ khen thƣởng và trình cấp có 

thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

Quyết định của Chủ tịch UBND huyện tặng thƣởng Danh hiệu. 

i) Lệ phí: Không có. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Tờ trình đề nghị khen thƣởng (Mẫu 01/TĐKT – Quyết định số 

02/2015/QĐ-UBND); 

- Biên bản kèm theo tờ trình khen thƣởng (Mẫu 02/TĐKT– Quyết định số 

02/2015/QĐ-UBND); 

- Báo cáo thành tích do tập thể đƣợc đề nghị khen thƣởng làm, trong đó ghi 

rõ hành động, thành tích để đề nghị khen thƣởng (Mẫu phụ lục kèm theo Nghị định 

số 39/2012/NĐ-CP). 
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l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Chủ thể là tập thể có thành tích đƣợc đề nghị khen thƣởng. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật thi đua, khen thƣởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thƣởng ngày 14 

tháng 6 năm 2005; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thƣởng 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 thƣởng và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua - Khen thƣởng. 

- 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 thƣởng và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thƣởng. 

- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thƣởng năm 

2013. 

- Quyết định số 02 /2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2015 của 

UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thƣởng 

trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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Mẫu 01/TĐKT: Mẫu tờ trình đề nghị khen thƣởng 

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 02 /2015/QĐ-UBND  

ngày 22 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh An Giang) 

 

 
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN         CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ                       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
 

     Số:   /TTr-…..                                ……….…,ngày …  tháng…  năm … 

 

 

TỜ TRÌNH 

V/v khen thƣởng ..............................(1) 

 

Kính gửi:……………………………………. 

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thƣởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thƣởng ngày 14 tháng 6 năm 

2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thƣởng ngày 16 

tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010; Nghị định 

số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012; Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 

01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ và Thông tƣ số 07/2014/TT-BNV ngày 29 

tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc hƣớng dẫn thực hiện Nghị định số 

42/2010/NĐ-CP; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 và Nghị định số 

65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, Khen thƣởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, 

Khen thƣởng; 

Căn cứ ............................................................................................................;  

Căn cứ biên bản cuộc họp ......................................................................... (2) 

...............................................................đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét khen thƣởng, trình khen thƣởng: 

............................................................................................................ (3)  

(Có danh sách và hồ sơ kèm theo)  (4) 

Đã có thành tích xuất sắc .................................................................... (5) 

  

Nơi nhận: 
-........................; 
- ........................ 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 

………………………. 
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Ghi chú: 

 (1) Loại khen thƣởng, thí dụ: 

- Về việc khen thƣởng tổng kết năm 20..., 

- Về việc khen thƣởng thực hiện phong trào thi đua .................... năm 20... 

- Về việc khen thƣởng thành tích Xây dựng GTNT (chuyên đề, đột xuất) 

 (2) Căn cứ đề nghị khen thƣởng: 

Ngoài các văn bản chung đã nêu, nếu là khen chuyên đề cần ghi thêm văn bản về chỉ đạo, chủ 

trƣơng của loại khen này ví dụ thực hiện kế hoạch phát động thi đua số…). 

Biên bản cuộc họp gồm: 

- Họp xét khen thƣởng đột xuất, phong trào, chuyên đề, ... 

* Biên bản ghi cụ thể những trƣờng hợp đƣợc xét đề nghị theo tiêu chuẩn, điều kiện, tỷ lệ phiếu 

bầu của thành viên Hội đồng xét khen thƣởng; 

 (3) Nội dung đề nghị: Ghi số lƣợng… hình thức khen, ví dụ: 

- 05 Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể, 03 cá nhân; 

- 01 CSTĐ tỉnh; 

- 03 Bằng khen Thủ tƣớng Chính phủ cho 01 tập thể, 02 cá nhân.. 

 (4) Danh sách kèm theo: Ghi theo thứ tự nhƣ ở phần số lƣợng tập thể trƣớc, cá nhân sau trong 

cùng hình thức khen: 

I. Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a).Tập thể: 

1. ............................................................................ 

2. ........................................................................... 

b).Cá nhân: 

1. .......................................................................... 

2. ......................................................................... 

Nếu đề nghị khen đột xuất với số lƣợng ít có thể ghi thẳng vào tờ trình không cần danh sách kèm 

theo. 

(5) Thành tích khen: Ghi ngắn gọn trong hai dòng trở lại (để ghi vào bằng khen) thể hiện thành 

tích chính đề nghị khen thƣởng. Ví dụ: 

- Đã có thành tích xuất sắc trong ..... năm 20...; 

- Đã có thành tích xuất sắc phòng, chống lũ lụt năm 20.... 
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MẪU 02/TĐKT 
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 02 /2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2015  

của UBND tỉnh An Giang) 

 

ĐƠN VỊ …. 

HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KT 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:     /BB-TĐKT ………, ngày…… tháng…… năm…… 

  

BIÊN BẢN 

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thƣởng …. 

Vào lúc…giờ…, ngày…tháng…năm…, tại… Hội đồng Thi đua - Khen 

thƣởng … họp để xét khen thƣởng …..năm …., xét khen thƣởng……. 

Thành phần dự họp : 

- Ông (bà)……… Chủ tịch HĐTĐKT …; 

- Ông ( bà) ……...Phó Chủ tịch HĐTĐKT; 

- Ông (bà)……….thành viên Hội đồng TĐKT… ; 

- Ông(bà)………. Thƣ ký. 

Tổng số Thành viên Hội đồng ….vắng … đ/c, có lý do: gồm Ông (bà)…. 

NỘI DUNG: 

Ông (bà) … thay mặt Hội đồng TĐ-KT … thông qua Báo cáo số lƣợng hồ 

sơ đề nghị khen thƣởng, giới thiệu tiêu chuẩn, điều kiện xét khen thƣởng. 

Các ý kiến của thành viên:…. 

Sau khi thảo luận Hội đồng thống nhất, bỏ phiếu kín đề nghị khen thƣởng 

từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thƣởng nhƣ sau: 

1. Danh sách đề nghị danh hiệu thi đua…..: có … tập thể, ….cá nhân. 

2. Danh sách đề nghị khen thƣởng cấp tỉnh…..: có … tập thể, ….cá nhân. 

3. Danh sách đề nghị khen thƣởng cấp nhà nƣớc..: có … tập thể, .cá nhân.  

(Danh sách kèm theo, thể hiện tỷ lệ phiếu tín nhiệm) 

4. Danh sách không đủ phiếu bầu ……  

Hội nghị kết thúc lúc … giờ… cùng ngày. 

  

THƢ KÝ 

TM.HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƢỞNG …  

CHỦ TỊCH 
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- Mẫu báo cáo thành tích tại phụ lục kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP của 

Chính phủ nhƣ sau: 

Mẫu số 01 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

------- 

CỘNG HÕA 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 …….
 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể) 

Tên tập thể đề nghị  

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thƣờng, không viết tắt) 

 

I. SƠ LƢỢC 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 phƣơng (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ 

chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể 

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao. 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao của cơ quan (đơn vị) và 

đối tƣợng, tiêu chuẩn khen thƣởng quy định tại Luật thi đua, khen thƣởng, Nghị định số 

42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, Nghị định số 65/2014/NĐ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 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 lƣợng, hiệu quả công tác so với các năm trƣớc (hoặc 

so với lần khen thƣởng trƣớc 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 

phƣơng và cả nƣớc. 

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt đƣợc thành tích; các phong trào thi đua đã 

đƣợc áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác. 

3. Việc thực hiện chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc. 

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể. 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƢỢC KHEN THƢỞNG 

1. Danh hiệu thi đua: 
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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 thƣởng: 

Năm  Hình thức 

khen thƣởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thƣởng; cơ 

quan ban hành quyết định  

      

      

      

  

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC 

NHẬN 

(Ký, đóng dấu) 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, đóng dấu) 
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6. Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 

a) Trình tự thực hiện 

- Bƣớc 1. Phòng Nội vụ tiếp nhận đề nghị khen thƣởng của các đơn vị trực thuộc. 

- Bƣớc 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội 

đồng thi đua khen thƣởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện 

quyết định khen thƣởng. 

- Bƣớc 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND huyện, phòng Nội vụ 

thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen. 

- Bƣớc 4. Các trƣờng hợp không đƣợc khen thƣởng (không đúng đối tƣợng, 

không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông 

báo đến các đơn vị trình khen biết. 

b) Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ 

- Văn bản đề nghị (kèm theo danh sách các cá nhân đƣợc đề nghị tặng danh 

hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở của cấp trình khen). 

- Báo cáo thành tích của các cá nhân đƣợc đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹ 

thi đua cơ sở, trong báo cáo thành tích phải nêu rõ nội dung phát minh, sáng kiến, 

cải tiến, ứng dụng khoa học, công nghệ, sáng tác hoặc sáng tạo đem lại hiệu quả 

thiết thực. 

- Biên bản bình xét của Hội đồng Thi đua - Khen thƣởng cấp trình khen. 

- Chứng nhận của cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền hoặc Quyết định 

công nhận của Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp bộ, ngành, đoàn thể trung ƣơng, 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng đối với phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải 

tiến ứng dụng khoa học công nghệ, sáng tác hoặc sáng tạo. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết: Cơ quan thi đua, khen thƣởng thẩm định hồ sơ 

khen thƣởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch UBND 

cấp huyện tặng thƣởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. 

i) Lệ phí: Không có. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Tờ trình đề nghị khen thƣởng (Mẫu 01/TĐKT – Quyết định số 

02/2015/QĐ-UBND); 

- Biên bản kèm theo tờ trình khen thƣởng (Mẫu 02/TĐKT– Quyết định số 

02/2015/QĐ-UBND); 
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- Báo cáo thành tích do cá nhân đƣợc đề nghị khen thƣởng làm, trong đó ghi 

rõ hành động, thành tích để đề nghị khen thƣởng (Mẫu phụ lục kèm theo Nghị định 

số 39/2012/NĐ-CP). 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Chủ thể là cá nhân có thành tích đƣợc đề nghị khen thƣởng. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật thi đua khen thƣởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thƣởng ngày 14 

tháng 6 năm 2005; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thƣởng 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 thƣởng và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua - Khen thƣởng. 

- 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 thƣởng và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thƣởng. 

- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết 

thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thƣởng năm 2013. 

- Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2015 của UBND 

tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thƣởng trên địa 

bàn tỉnh An Giang. 
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Mẫu 01/TĐKT: Mẫu tờ trình đề nghị khen thƣởng 

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 02 /2015/QĐ-UBND  

ngày 22 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh An Giang) 

 

 
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN         CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ                       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
 

     Số:   /TTr-…..                                ……….…,ngày …  tháng…  năm … 

 

 

TỜ TRÌNH 

V/v khen thƣởng ..............................(1) 

 

Kính gửi:……………………………………. 

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thƣởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thƣởng ngày 14 tháng 6 năm 

2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thƣởng ngày 16 

tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010; Nghị định 

số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012; Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 

01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ và Thông tƣ số 07/2014/TT-BNV ngày 29 

tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc hƣớng dẫn thực hiện Nghị định số 

42/2010/NĐ-CP; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 và Nghị định số 

65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, Khen thƣởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, 

Khen thƣởng; 

Căn cứ ............................................................................................................;  

Căn cứ biên bản cuộc họp ......................................................................... (2) 

...............................................................đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét khen thƣởng, trình khen thƣởng: 

............................................................................................................ (3)  

(Có danh sách và hồ sơ kèm theo)  (4) 

Đã có thành tích xuất sắc .................................................................... (5) 

  

Nơi nhận: 
-........................; 
- ........................ 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 

………………………. 

 



 

896 

 

 

Ghi chú: 

 (1) Loại khen thƣởng, thí dụ: 

- Về việc khen thƣởng tổng kết năm 20..., 

- Về việc khen thƣởng thực hiện phong trào thi đua .................... năm 20... 

- Về việc khen thƣởng thành tích Xây dựng GTNT (chuyên đề, đột xuất) 

 (2) Căn cứ đề nghị khen thƣởng: 

Ngoài các văn bản chung đã nêu, nếu là khen chuyên đề cần ghi thêm văn bản về chỉ đạo, chủ 

trƣơng của loại khen này ví dụ thực hiện kế hoạch phát động thi đua số…). 

Biên bản cuộc họp gồm: 

- Họp xét khen thƣởng đột xuất, phong trào, chuyên đề, ... 

* Biên bản ghi cụ thể những trƣờng hợp đƣợc xét đề nghị theo tiêu chuẩn, điều kiện, tỷ lệ phiếu 

bầu của thành viên Hội đồng xét khen thƣởng; 

 (3) Nội dung đề nghị: Ghi số lƣợng… hình thức khen, ví dụ: 

- 05 Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể, 03 cá nhân; 

- 01 CSTĐ tỉnh; 

- 03 Bằng khen Thủ tƣớng Chính phủ cho 01 tập thể, 02 cá nhân.. 

 (4) Danh sách kèm theo: Ghi theo thứ tự nhƣ ở phần số lƣợng tập thể trƣớc, cá nhân sau trong 

cùng hình thức khen: 

I. Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a).Tập thể: 

1. ............................................................................ 

2. ........................................................................... 

b).Cá nhân: 

1. .......................................................................... 

2. ......................................................................... 

Nếu đề nghị khen đột xuất với số lƣợng ít có thể ghi thẳng vào tờ trình không cần danh sách kèm 

theo. 

(5) Thành tích khen: Ghi ngắn gọn trong hai dòng trở lại (để ghi vào bằng khen) thể hiện thành 

tích chính đề nghị khen thƣởng. Ví dụ: 

- Đã có thành tích xuất sắc trong ..... năm 20...; 

- Đã có thành tích xuất sắc phòng, chống lũ lụt năm 20.... 
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MẪU 02/TĐKT 
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 02 /2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2015  

của UBND tỉnh An Giang) 

 

ĐƠN VỊ …. 

HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KT 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:     /BB-TĐKT ………, ngày…… tháng…… năm…… 

  

BIÊN BẢN 

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thƣởng …. 

Vào lúc…giờ…, ngày…tháng…năm…, tại… Hội đồng Thi đua - Khen 

thƣởng … họp để xét khen thƣởng …..năm …., xét khen thƣởng……. 

Thành phần dự họp : 

- Ông (bà)……… Chủ tịch HĐTĐKT …; 

- Ông ( bà) ……...Phó Chủ tịch HĐTĐKT; 

- Ông (bà)……….thành viên Hội đồng TĐKT… ; 

- Ông(bà)………. Thƣ ký. 

Tổng số Thành viên Hội đồng ….vắng … đ/c, có lý do: gồm Ông (bà)…. 

NỘI DUNG: 

Ông (bà) … thay mặt Hội đồng TĐ-KT … thông qua Báo cáo số lƣợng hồ 

sơ đề nghị khen thƣởng, giới thiệu tiêu chuẩn, điều kiện xét khen thƣởng. 

Các ý kiến của thành viên:…. 

Sau khi thảo luận Hội đồng thống nhất, bỏ phiếu kín đề nghị khen thƣởng 

từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thƣởng nhƣ sau: 

1. Danh sách đề nghị danh hiệu thi đua…..: có … tập thể, ….cá nhân. 

2. Danh sách đề nghị khen thƣởng cấp tỉnh…..: có … tập thể, ….cá nhân. 

3. Danh sách đề nghị khen thƣởng cấp nhà nƣớc..: có … tập thể, .cá nhân.  

(Danh sách kèm theo, thể hiện tỷ lệ phiếu tín nhiệm) 

4. Danh sách không đủ phiếu bầu ……  

Hội nghị kết thúc lúc … giờ… cùng ngày. 

  

THƢ KÝ 

TM.HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƢỞNG …  

CHỦ TỊCH 
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Mẫu số 02 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

------- 

CỘNG HÕA 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 …….
 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân) 

I. SƠ LƢỢC LÝ LỊCH 

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thƣờng, không viết tắt): 

- Sinh ngày, tháng, năm:                                 Giới tính: 

- Quê quán: 

- 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 thƣởng: 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

1. Quyền hạn, nhiệm vụ đƣợc giao hoặc đảm nhận: 

2. Thành tích đạt đƣợc của cá nhân: 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƢỢC KHEN THƢỞNG 

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 thƣởng: 

Năm  Hình thức 

khen thƣởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thƣởng; cơ 

quan ban hành quyết định  

      

      

 THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ XÁC 

NHẬN, ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu) 

NGƢỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

  

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN 

(Ký, đóng dấu) 
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7. Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 

a) Trình tự thực hiện 

- Bƣớc 1. Phòng Nội vụ tiếp nhận đề nghị khen thƣởng của các đơn vị trực thuộc. 

- Bƣớc 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội 

đồng thi đua khen thƣởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện quyết 

định khen thƣởng. 

- Bƣớc 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND huyện, phòng Nội vụ 

thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen. 

- Bƣớc 4. Các trƣờng hợp không đƣợc khen thƣởng (không đúng đối tƣợng, 

không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông 

báo đến các đơn vị trình khen biết. 

b) Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ 

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách cá nhân đƣợc đề nghị tặng danh hiệu 

Lao động tiên tiến của cấp trình khen; 

- Biên bản bình xét thi đua. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: Cơ quan thi đua, khen thƣởng thẩm định hồ sơ 

khen thƣởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

Quyết định của Chủ tịch UBND huyện tặng thƣởng Danh hiệu. 

i) Lệ phí: Không có. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Tờ trình đề nghị khen thƣởng (Mẫu 01/TĐKT – Quyết định số 

02/2015/QĐ-UBND); 

- Biên bản kèm theo tờ trình khen thƣởng (Mẫu 02/TĐKT– Quyết định số 

02/2015/QĐ-UBND); 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Chủ thể là cá nhân có thành tích đƣợc đề nghị khen thƣởng. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật thi đua khen thƣởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thƣởng ngày 14 

tháng 6 năm 2005; 
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- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thƣởng 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 thƣởng và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua - Khen thƣởng. 

- 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 thƣởng và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thƣởng. 

- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thƣởng năm 

2013. 

- Quyết định số 02 /2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2015 của 

UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thƣởng 

trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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Mẫu 01/TĐKT: Mẫu tờ trình đề nghị khen thƣởng 

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 02 /2015/QĐ-UBND  

ngày 22 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh An Giang) 

 

 
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN         CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ                       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
 

     Số:   /TTr-…..                                ……….…,ngày …  tháng…  năm … 

 

 

TỜ TRÌNH 

V/v khen thƣởng ..............................(1) 

 

Kính gửi:……………………………………. 

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thƣởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thƣởng ngày 14 tháng 6 năm 

2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thƣởng ngày 16 

tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010; Nghị định 

số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012; Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 

01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ và Thông tƣ số 07/2014/TT-BNV ngày 29 

tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc hƣớng dẫn thực hiện Nghị định số 

42/2010/NĐ-CP; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 và Nghị định số 

65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, Khen thƣởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, 

Khen thƣởng; 

Căn cứ ............................................................................................................;  

Căn cứ biên bản cuộc họp ......................................................................... (2) 

...............................................................đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét khen thƣởng, trình khen thƣởng: 

............................................................................................................ (3)  

(Có danh sách và hồ sơ kèm theo)  (4) 

Đã có thành tích xuất sắc .................................................................... (5) 

  

Nơi nhận: 
-........................; 
- ........................ 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 

………………………. 

 

Ghi chú: 
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 (1) Loại khen thƣởng, thí dụ: 

- Về việc khen thƣởng tổng kết năm 20..., 

- Về việc khen thƣởng thực hiện phong trào thi đua .................... năm 20... 

- Về việc khen thƣởng thành tích Xây dựng GTNT (chuyên đề, đột xuất) 

 (2) Căn cứ đề nghị khen thƣởng: 

Ngoài các văn bản chung đã nêu, nếu là khen chuyên đề cần ghi thêm văn bản về chỉ đạo, chủ 

trƣơng của loại khen này ví dụ thực hiện kế hoạch phát động thi đua số…). 

Biên bản cuộc họp gồm: 

- Họp xét khen thƣởng đột xuất, phong trào, chuyên đề, ... 

* Biên bản ghi cụ thể những trƣờng hợp đƣợc xét đề nghị theo tiêu chuẩn, điều kiện, tỷ lệ phiếu 

bầu của thành viên Hội đồng xét khen thƣởng; 

 (3) Nội dung đề nghị: Ghi số lƣợng… hình thức khen, ví dụ: 

- 05 Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể, 03 cá nhân; 

- 01 CSTĐ tỉnh; 

- 03 Bằng khen Thủ tƣớng Chính phủ cho 01 tập thể, 02 cá nhân.. 

 (4) Danh sách kèm theo: Ghi theo thứ tự nhƣ ở phần số lƣợng tập thể trƣớc, cá nhân sau trong 

cùng hình thức khen: 

I. Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a).Tập thể: 

1. ............................................................................ 

2. ........................................................................... 

b).Cá nhân: 

1. .......................................................................... 

2. ......................................................................... 

Nếu đề nghị khen đột xuất với số lƣợng ít có thể ghi thẳng vào tờ trình không cần danh sách kèm 

theo. 

(5) Thành tích khen: Ghi ngắn gọn trong hai dòng trở lại (để ghi vào bằng khen) thể hiện thành 

tích chính đề nghị khen thƣởng. Ví dụ: 

- Đã có thành tích xuất sắc trong ..... năm 20...; 

- Đã có thành tích xuất sắc phòng, chống lũ lụt năm 20.... 
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MẪU 02/TĐKT 
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 02 /2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2015  

của UBND tỉnh An Giang) 

 

ĐƠN VỊ …. 

HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KT 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:     /BB-TĐKT ………, ngày…… tháng…… năm…… 

  

BIÊN BẢN 

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thƣởng …. 

Vào lúc…giờ…, ngày…tháng…năm…, tại… Hội đồng Thi đua - Khen 

thƣởng … họp để xét khen thƣởng …..năm …., xét khen thƣởng……. 

Thành phần dự họp : 

- Ông (bà)……… Chủ tịch HĐTĐKT …; 

- Ông ( bà) ……...Phó Chủ tịch HĐTĐKT; 

- Ông (bà)……….thành viên Hội đồng TĐKT… ; 

- Ông(bà)………. Thƣ ký. 

Tổng số Thành viên Hội đồng ….vắng … đ/c, có lý do: gồm Ông (bà)…. 

NỘI DUNG: 

Ông (bà) … thay mặt Hội đồng TĐ-KT … thông qua Báo cáo số lƣợng hồ 

sơ đề nghị khen thƣởng, giới thiệu tiêu chuẩn, điều kiện xét khen thƣởng. 

Các ý kiến của thành viên:…. 

Sau khi thảo luận Hội đồng thống nhất, bỏ phiếu kín đề nghị khen thƣởng 

từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thƣởng nhƣ sau: 

1. Danh sách đề nghị danh hiệu thi đua…..: có … tập thể, ….cá nhân. 

2. Danh sách đề nghị khen thƣởng cấp tỉnh…..: có … tập thể, ….cá nhân. 

3. Danh sách đề nghị khen thƣởng cấp nhà nƣớc..: có … tập thể, .cá nhân.  

(Danh sách kèm theo, thể hiện tỷ lệ phiếu tín nhiệm) 

4. Danh sách không đủ phiếu bầu ……  

Hội nghị kết thúc lúc … giờ… cùng ngày. 

  

THƢ KÝ 

TM.HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƢỞNG …  

CHỦ TỊCH 
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8. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích 

thi đua theo đợt, chuyên đề 

a) Trình tự thực hiện 

- Bƣớc 1. Phòng Nội vụ tiếp nhận đề nghị khen thƣởng của các đơn vị trực 

thuộc. 

- Bƣớc 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội 

đồng thi đua khen thƣởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện quyết 

định khen thƣởng. 

- Bƣớc 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, phòng Nội vụ 

thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen. 

- Bƣớc 4. Các trƣờng hợp không đƣợc khen thƣởng (không đúng đối tƣợng, 

không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông 

báo đến các đơn vị trình khen biết. 

b) Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ 

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân đƣợc đề nghị tặng 

Giấy khen của cấp trình khen; 

- Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân đƣợc đề nghị khen thƣởng làm, 

trong đó ghi rõ hành động, thành tích để đề nghị khen thƣởng; 

- Biên bản bình xét khen thƣởng. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: Cơ quan thi đua, khen thƣởng thẩm định hồ sơ 

khen thƣởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tập thể, Cá nhân. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện tặng Giấy khen. 

i) Lệ phí: Không có. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Tờ trình đề nghị khen thƣởng (Mẫu 01/TĐKT – Quyết định số 

02/2015/QĐ-UBND); 

- Biên bản kèm theo tờ trình khen thƣởng (Mẫu 02/TĐKT– Quyết định số 

02/2015/QĐ-UBND); 

- Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân đƣợc đề nghị khen thƣởng làm, 

trong đó ghi rõ hành động, thành tích để đề nghị khen thƣởng (Mẫu phụ lục kèm 

theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP). 
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l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích đƣợc đề nghị khen thƣởng. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật thi đua khen thƣởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thƣởng ngày 14 

tháng 6 năm 2005; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thƣởng 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 thƣởng và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua - Khen thƣởng. 

- 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 thƣởng và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thƣởng. 

- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thƣởng năm 

2013. 

- Quyết định số 02 /2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2015 của 

UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thƣởng 

trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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Mẫu 01/TĐKT: Mẫu tờ trình đề nghị khen thƣởng 

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 02 /2015/QĐ-UBND  

ngày 22 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh An Giang) 

 

 
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN         CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ                       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
 

     Số:   /TTr-…..                                ……….…,ngày …  tháng…  năm … 

 

 

TỜ TRÌNH 

V/v khen thƣởng ..............................(1) 

 

Kính gửi:……………………………………. 

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thƣởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thƣởng ngày 14 tháng 6 năm 

2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thƣởng ngày 16 

tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010; Nghị định 

số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012; Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 

01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ và Thông tƣ số 07/2014/TT-BNV ngày 29 

tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc hƣớng dẫn thực hiện Nghị định số 

42/2010/NĐ-CP; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 và Nghị định số 

65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, Khen thƣởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, 

Khen thƣởng; 

Căn cứ ............................................................................................................;  

Căn cứ biên bản cuộc họp ......................................................................... (2) 

...............................................................đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét khen thƣởng, trình khen thƣởng: 

............................................................................................................ (3)  

(Có danh sách và hồ sơ kèm theo)  (4) 

Đã có thành tích xuất sắc .................................................................... (5) 

  

Nơi nhận: 
-........................; 
- ........................ 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 

………………………. 
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Ghi chú: 

 (1) Loại khen thƣởng, thí dụ: 

- Về việc khen thƣởng tổng kết năm 20..., 

- Về việc khen thƣởng thực hiện phong trào thi đua .................... năm 20... 

- Về việc khen thƣởng thành tích Xây dựng GTNT (chuyên đề, đột xuất) 

 (2) Căn cứ đề nghị khen thƣởng: 

Ngoài các văn bản chung đã nêu, nếu là khen chuyên đề cần ghi thêm văn bản về chỉ đạo, chủ 

trƣơng của loại khen này ví dụ thực hiện kế hoạch phát động thi đua số…). 

Biên bản cuộc họp gồm: 

- Họp xét khen thƣởng đột xuất, phong trào, chuyên đề, ... 

* Biên bản ghi cụ thể những trƣờng hợp đƣợc xét đề nghị theo tiêu chuẩn, điều kiện, tỷ lệ phiếu 

bầu của thành viên Hội đồng xét khen thƣởng; 

 (3) Nội dung đề nghị: Ghi số lƣợng… hình thức khen, ví dụ: 

- 05 Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể, 03 cá nhân; 

- 01 CSTĐ tỉnh; 

- 03 Bằng khen Thủ tƣớng Chính phủ cho 01 tập thể, 02 cá nhân.. 

 (4) Danh sách kèm theo: Ghi theo thứ tự nhƣ ở phần số lƣợng tập thể trƣớc, cá nhân sau trong 

cùng hình thức khen: 

I. Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a).Tập thể: 

1. ............................................................................ 

2. ........................................................................... 

b).Cá nhân: 

1. .......................................................................... 

2. ......................................................................... 

Nếu đề nghị khen đột xuất với số lƣợng ít có thể ghi thẳng vào tờ trình không cần danh sách kèm 

theo. 

(5) Thành tích khen: Ghi ngắn gọn trong hai dòng trở lại (để ghi vào bằng khen) thể hiện thành 

tích chính đề nghị khen thƣởng. Ví dụ: 

- Đã có thành tích xuất sắc trong ..... năm 20...; 

- Đã có thành tích xuất sắc phòng, chống lũ lụt năm 20.... 
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MẪU 02/TĐKT 
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 02 /2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2015  

của UBND tỉnh An Giang) 

 

ĐƠN VỊ …. 

HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KT 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:     /BB-TĐKT ………, ngày…… tháng…… năm…… 

  

BIÊN BẢN 

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thƣởng …. 

Vào lúc…giờ…, ngày…tháng…năm…, tại… Hội đồng Thi đua - Khen 

thƣởng … họp để xét khen thƣởng …..năm …., xét khen thƣởng……. 

Thành phần dự họp : 

- Ông (bà)……… Chủ tịch HĐTĐKT …; 

- Ông ( bà) ……...Phó Chủ tịch HĐTĐKT; 

- Ông (bà)……….thành viên Hội đồng TĐKT… ; 

- Ông(bà)………. Thƣ ký. 

Tổng số Thành viên Hội đồng ….vắng … đ/c, có lý do: gồm Ông (bà)…. 

NỘI DUNG: 

Ông (bà) … thay mặt Hội đồng TĐ-KT … thông qua Báo cáo số lƣợng hồ 

sơ đề nghị khen thƣởng, giới thiệu tiêu chuẩn, điều kiện xét khen thƣởng. 

Các ý kiến của thành viên:…. 

Sau khi thảo luận Hội đồng thống nhất, bỏ phiếu kín đề nghị khen thƣởng 

từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thƣởng nhƣ sau: 

1. Danh sách đề nghị danh hiệu thi đua…..: có … tập thể, ….cá nhân. 

2. Danh sách đề nghị khen thƣởng cấp tỉnh…..: có … tập thể, ….cá nhân. 

3. Danh sách đề nghị khen thƣởng cấp nhà nƣớc..: có … tập thể, .cá nhân.  

(Danh sách kèm theo, thể hiện tỷ lệ phiếu tín nhiệm) 

4. Danh sách không đủ phiếu bầu ……  

Hội nghị kết thúc lúc … giờ… cùng ngày. 

  

THƢ KÝ 

TM.HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƢỞNG …  

CHỦ TỊCH 
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- Mẫu báo cáo thành tích tại phụ lục kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP của 

Chính phủ nhƣ sau: 

Mẫu số 01 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

------- 

CỘNG HÕA 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 …….
 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể) 

Tên tập thể đề nghị  

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thƣờng, không viết tắt) 

I. SƠ LƢỢC 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 phƣơng (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ 

chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể 

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao. 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao của cơ quan (đơn vị) và 

đối tƣợng, tiêu chuẩn khen thƣởng quy định tại Luật thi đua, khen thƣởng, Nghị định số 

42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, Nghị định số 65/2014/NĐ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 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 lƣợng, hiệu quả công tác so với các năm trƣớc (hoặc 

so với lần khen thƣởng trƣớc 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 

phƣơng và cả nƣớc. 

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt đƣợc thành tích; các phong trào thi đua đã 

đƣợc áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác. 

3. Việc thực hiện chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc. 

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể. 
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III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƢỢC KHEN THƢỞNG 

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 thƣởng: 

Năm  Hình thức 

khen thƣởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thƣởng; cơ 

quan ban hành quyết định  

      

      

      

  

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC 

NHẬN 

(Ký, đóng dấu) 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 02 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

------- 

CỘNG HÕA 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 …….
 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân) 

I. SƠ LƢỢC LÝ LỊCH 

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thƣờng, không viết tắt): 

- Sinh ngày, tháng, năm:                                 Giới tính: 

- Quê quán: 

- 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 thƣởng: 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

1. Quyền hạn, nhiệm vụ đƣợc giao hoặc đảm nhận: 

2. Thành tích đạt đƣợc của cá nhân: 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƢỢC KHEN THƢỞNG 

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 thƣởng: 

Năm  Hình thức 

khen thƣởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thƣởng; cơ 

quan ban hành quyết định  

      

      

 THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ XÁC 

NHẬN, ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu) 

NGƢỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

  

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN 

(Ký, đóng dấu) 

 



 

912 

 

9. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích 

đột xuất 

a) Trình tự thực hiện 

- Bƣớc 1. Phòng Nội vụ tiếp nhận đề nghị khen thƣởng của các đơn vị trực thuộc. 

- Bƣớc 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội 

đồng thi đua khen thƣởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện quyết 

định khen thƣởng. 

- Bƣớc 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND huyện, phòng Nội vụ 

thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen. 

- Bƣớc 4. Các trƣờng hợp không đƣợc khen thƣởng (không đúng đối tƣợng, 

không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông 

báo đến các đơn vị trình khen biết. 

b) Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ 

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân đƣợc đề nghị tặng 

Giấy khen của cấp trình khen; 

- Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân đƣợc đề nghị khen thƣởng làm, 

trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị khen thƣởng; 

- Biên bản xét khen thƣởng. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết: Cơ quan thi đua, khen thƣởng thẩm định hồ sơ 

khen thƣởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  

Tập thể, Cá nhân. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện tặng Giấy khen. 

i) Lệ phí: Không có. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích đƣợc đề nghị khen thƣởng 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật thi đua khen thƣởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thƣởng ngày 14 

tháng 6 năm 2005; 
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- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thƣởng 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 thƣởng và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua - Khen thƣởng. 

- 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 thƣởng và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thƣởng. 

- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thƣởng năm 

2013.  

- Quyết định số 02 /2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2015 của 

UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thƣởng 

trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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Mẫu 01/TĐKT: Mẫu tờ trình đề nghị khen thƣởng 

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 02 /2015/QĐ-UBND  

ngày 22 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh An Giang) 

 

 
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN         CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ                       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
 

     Số:   /TTr-…..                                ……….…,ngày …  tháng…  năm … 

 

 

TỜ TRÌNH 

V/v khen thƣởng ..............................(1) 

 

Kính gửi:……………………………………. 

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thƣởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thƣởng ngày 14 tháng 6 năm 

2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thƣởng ngày 16 

tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010; Nghị định 

số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012; Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 

01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ và Thông tƣ số 07/2014/TT-BNV ngày 29 

tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc hƣớng dẫn thực hiện Nghị định số 

42/2010/NĐ-CP; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 và Nghị định số 

65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, Khen thƣởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, 

Khen thƣởng; 

Căn cứ ............................................................................................................;  

Căn cứ biên bản cuộc họp ......................................................................... (2) 

...............................................................đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét khen thƣởng, trình khen thƣởng: 

............................................................................................................ (3)  

(Có danh sách và hồ sơ kèm theo)  (4) 

Đã có thành tích xuất sắc .................................................................... (5) 

  

Nơi nhận: 
-........................; 
- ........................ 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 

………………………. 
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Ghi chú: 

 (1) Loại khen thƣởng, thí dụ: 

- Về việc khen thƣởng tổng kết năm 20..., 

- Về việc khen thƣởng thực hiện phong trào thi đua .................... năm 20... 

- Về việc khen thƣởng thành tích Xây dựng GTNT (chuyên đề, đột xuất) 

 (2) Căn cứ đề nghị khen thƣởng: 

Ngoài các văn bản chung đã nêu, nếu là khen chuyên đề cần ghi thêm văn bản về chỉ đạo, chủ 

trƣơng của loại khen này ví dụ thực hiện kế hoạch phát động thi đua số…). 

Biên bản cuộc họp gồm: 

- Họp xét khen thƣởng đột xuất, phong trào, chuyên đề, ... 

* Biên bản ghi cụ thể những trƣờng hợp đƣợc xét đề nghị theo tiêu chuẩn, điều kiện, tỷ lệ phiếu 

bầu của thành viên Hội đồng xét khen thƣởng; 

 (3) Nội dung đề nghị: Ghi số lƣợng… hình thức khen, ví dụ: 

- 05 Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể, 03 cá nhân; 

- 01 CSTĐ tỉnh; 

- 03 Bằng khen Thủ tƣớng Chính phủ cho 01 tập thể, 02 cá nhân.. 

 (4) Danh sách kèm theo: Ghi theo thứ tự nhƣ ở phần số lƣợng tập thể trƣớc, cá nhân sau trong 

cùng hình thức khen: 

I. Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a).Tập thể: 

1. ............................................................................ 

2. ........................................................................... 

b).Cá nhân: 

1. .......................................................................... 

2. ......................................................................... 

Nếu đề nghị khen đột xuất với số lƣợng ít có thể ghi thẳng vào tờ trình không cần danh sách kèm 

theo. 

(5) Thành tích khen: Ghi ngắn gọn trong hai dòng trở lại (để ghi vào bằng khen) thể hiện thành 

tích chính đề nghị khen thƣởng. Ví dụ: 

- Đã có thành tích xuất sắc trong ..... năm 20...; 

- Đã có thành tích xuất sắc phòng, chống lũ lụt năm 20.... 
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MẪU 02/TĐKT 
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 02 /2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2015  

của UBND tỉnh An Giang) 

 

ĐƠN VỊ …. 

HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KT 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:     /BB-TĐKT ………, ngày…… tháng…… năm…… 

  

BIÊN BẢN 

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thƣởng …. 

Vào lúc…giờ…, ngày…tháng…năm…, tại… Hội đồng Thi đua - Khen 

thƣởng … họp để xét khen thƣởng …..năm …., xét khen thƣởng……. 

Thành phần dự họp : 

- Ông (bà)……… Chủ tịch HĐTĐKT …; 

- Ông ( bà) ……...Phó Chủ tịch HĐTĐKT; 

- Ông (bà)……….thành viên Hội đồng TĐKT… ; 

- Ông(bà)………. Thƣ ký. 

Tổng số Thành viên Hội đồng ….vắng … đ/c, có lý do: gồm Ông (bà)…. 

NỘI DUNG: 

Ông (bà) … thay mặt Hội đồng TĐ-KT … thông qua Báo cáo số lƣợng hồ 

sơ đề nghị khen thƣởng, giới thiệu tiêu chuẩn, điều kiện xét khen thƣởng. 

Các ý kiến của thành viên:…. 

Sau khi thảo luận Hội đồng thống nhất, bỏ phiếu kín đề nghị khen thƣởng 

từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thƣởng nhƣ sau: 

1. Danh sách đề nghị danh hiệu thi đua…..: có … tập thể, ….cá nhân. 

2. Danh sách đề nghị khen thƣởng cấp tỉnh…..: có … tập thể, ….cá nhân. 

3. Danh sách đề nghị khen thƣởng cấp nhà nƣớc..: có … tập thể, .cá nhân.  

(Danh sách kèm theo, thể hiện tỷ lệ phiếu tín nhiệm) 

4. Danh sách không đủ phiếu bầu ……  

Hội nghị kết thúc lúc … giờ… cùng ngày. 

  

THƢ KÝ 

TM.HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƢỞNG …  

CHỦ TỊCH 
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- Mẫu báo cáo thành tích tại phụ lục kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP của 

Chính phủ nhƣ sau: 

Mẫu số 01 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

------- 

CỘNG HÕA 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 …….
 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể) 

Tên tập thể đề nghị  

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thƣờng, không viết tắt) 

 

I. SƠ LƢỢC 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 phƣơng (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ 

chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể 

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao. 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao của cơ quan (đơn vị) và 

đối tƣợng, tiêu chuẩn khen thƣởng quy định tại Luật thi đua, khen thƣởng, Nghị định số 

42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, Nghị định số 65/2014/NĐ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 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 lƣợng, hiệu quả công tác so với các năm trƣớc (hoặc 

so với lần khen thƣởng trƣớc 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 

phƣơng và cả nƣớc. 

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt đƣợc thành tích; các phong trào thi đua đã 

đƣợc áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác. 

3. Việc thực hiện chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc. 

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể. 
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III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƢỢC KHEN THƢỞNG 

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 thƣởng: 

Năm  Hình thức 

khen thƣởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thƣởng; cơ 

quan ban hành quyết định  

      

      

      

  

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC 

NHẬN 

(Ký, đóng dấu) 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 02 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

------- 

CỘNG HÕA 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 …….
 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân) 

I. SƠ LƢỢC LÝ LỊCH 

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thƣờng, không viết tắt): 

- Sinh ngày, tháng, năm:                                 Giới tính: 

- Quê quán: 

- 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 thƣởng: 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

1. Quyền hạn, nhiệm vụ đƣợc giao hoặc đảm nhận: 

2. Thành tích đạt đƣợc của cá nhân: 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƢỢC KHEN THƢỞNG 

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 thƣởng: 

Năm  Hình thức 

khen thƣởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thƣởng; cơ 

quan ban hành quyết định  

      

      

 THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ XÁC 

NHẬN, ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu) 

NGƢỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

  

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN 

(Ký, đóng dấu) 
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10. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen 

thƣởng đối ngoại 

a) Trình tự thực hiện 

- Bƣớc 1. Phòng Nội vụ tiếp nhận đề nghị khen thƣởng của các đơn vị trực 

thuộc. 

- Bƣớc 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội 

đồng thi đua khen thƣởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện 

quyết định khen thƣởng. 

- Bƣớc 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND huyện, phòng Nội vụ 

thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen. 

- Bƣớc 4. Các trƣờng hợp không đƣợc khen thƣởng (không đúng đối tƣợng, 

không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông 

báo đến các đơn vị trình khen biết. 

b) Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ 

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân đƣợc đề nghị tặng 

Giấy khen của cấp trình khen; 

- Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân đƣợc đề nghị khen thƣởng làm, 

trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị khen thƣởng; 

- Biên bản xét khen thƣởng. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết: Cơ quan thi đua, khen thƣởng thẩm định hồ sơ 

khen thƣởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tập thể, Cá nhân. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

Quyết định của Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen. 

i) Lệ phí: Không có. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Tờ trình đề nghị khen thƣởng (Mẫu 01/TĐKT – Quyết định số 

02/2015/QĐ-UBND); 

- Biên bản kèm theo tờ trình khen thƣởng (Mẫu 02/TĐKT– Quyết định số 

02/2015/QĐ-UBND); 

- Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân đƣợc đề nghị khen thƣởng làm, 

trong đó ghi rõ hành động, thành tích để đề nghị khen thƣởng (Mẫu phụ lục kèm 

theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP). 
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l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích đƣợc đề nghị khen thƣởng. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật thi đua khen thƣởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thƣởng ngày 14 

tháng 6 năm 2005; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thƣởng 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 thƣởng và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua - Khen thƣởng. 

- 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 thƣởng và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thƣởng. 

- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thƣởng năm 

2013. 

- Quyết định số 02 /2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2015 của 

UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thƣởng 

trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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Mẫu 01/TĐKT: Mẫu tờ trình đề nghị khen thƣởng 

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 02 /2015/QĐ-UBND  

ngày 22 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh An Giang) 

 

 
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN         CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ                       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
 

     Số:   /TTr-…..                                ……….…,ngày …  tháng…  năm … 

 

 

TỜ TRÌNH 

V/v khen thƣởng ..............................(1) 

 

Kính gửi:……………………………………. 

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thƣởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thƣởng ngày 14 tháng 6 năm 

2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thƣởng ngày 16 

tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010; Nghị định 

số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012; Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 

01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ và Thông tƣ số 07/2014/TT-BNV ngày 29 

tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc hƣớng dẫn thực hiện Nghị định số 

42/2010/NĐ-CP; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 và Nghị định số 

65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, Khen thƣởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, 

Khen thƣởng; 

Căn cứ ............................................................................................................;  

Căn cứ biên bản cuộc họp ......................................................................... (2) 

...............................................................đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét khen thƣởng, trình khen thƣởng: 

............................................................................................................ (3)  

(Có danh sách và hồ sơ kèm theo)  (4) 

Đã có thành tích xuất sắc .................................................................... (5) 

  

Nơi nhận: 
-........................; 
- ........................ 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 

………………………. 
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Ghi chú: 

 (1) Loại khen thƣởng, thí dụ: 

- Về việc khen thƣởng tổng kết năm 20..., 

- Về việc khen thƣởng thực hiện phong trào thi đua .................... năm 20... 

- Về việc khen thƣởng thành tích Xây dựng GTNT (chuyên đề, đột xuất) 

 (2) Căn cứ đề nghị khen thƣởng: 

Ngoài các văn bản chung đã nêu, nếu là khen chuyên đề cần ghi thêm văn bản về chỉ đạo, chủ 

trƣơng của loại khen này ví dụ thực hiện kế hoạch phát động thi đua số…). 

Biên bản cuộc họp gồm: 

- Họp xét khen thƣởng đột xuất, phong trào, chuyên đề, ... 

* Biên bản ghi cụ thể những trƣờng hợp đƣợc xét đề nghị theo tiêu chuẩn, điều kiện, tỷ lệ phiếu 

bầu của thành viên Hội đồng xét khen thƣởng; 

 (3) Nội dung đề nghị: Ghi số lƣợng… hình thức khen, ví dụ: 

- 05 Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể, 03 cá nhân; 

- 01 CSTĐ tỉnh; 

- 03 Bằng khen Thủ tƣớng Chính phủ cho 01 tập thể, 02 cá nhân.. 

 (4) Danh sách kèm theo: Ghi theo thứ tự nhƣ ở phần số lƣợng tập thể trƣớc, cá nhân sau trong 

cùng hình thức khen: 

I. Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a).Tập thể: 

1. ............................................................................ 

2. ........................................................................... 

b).Cá nhân: 

1. .......................................................................... 

2. ......................................................................... 

Nếu đề nghị khen đột xuất với số lƣợng ít có thể ghi thẳng vào tờ trình không cần danh sách kèm 

theo. 

(5) Thành tích khen: Ghi ngắn gọn trong hai dòng trở lại (để ghi vào bằng khen) thể hiện thành 

tích chính đề nghị khen thƣởng. Ví dụ: 

- Đã có thành tích xuất sắc trong ..... năm 20...; 

- Đã có thành tích xuất sắc phòng, chống lũ lụt năm 20.... 
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MẪU 02/TĐKT 
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 02 /2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2015  

của UBND tỉnh An Giang) 

 

ĐƠN VỊ …. 

HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KT 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:     /BB-TĐKT ………, ngày…… tháng…… năm…… 

  

BIÊN BẢN 

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thƣởng …. 

Vào lúc…giờ…, ngày…tháng…năm…, tại… Hội đồng Thi đua - Khen 

thƣởng … họp để xét khen thƣởng …..năm …., xét khen thƣởng……. 

Thành phần dự họp : 

- Ông (bà)……… Chủ tịch HĐTĐKT …; 

- Ông ( bà) ……...Phó Chủ tịch HĐTĐKT; 

- Ông (bà)……….thành viên Hội đồng TĐKT… ; 

- Ông(bà)………. Thƣ ký. 

Tổng số Thành viên Hội đồng ….vắng … đ/c, có lý do: gồm Ông (bà)…. 

NỘI DUNG: 

Ông (bà) … thay mặt Hội đồng TĐ-KT … thông qua Báo cáo số lƣợng hồ 

sơ đề nghị khen thƣởng, giới thiệu tiêu chuẩn, điều kiện xét khen thƣởng. 

Các ý kiến của thành viên:…. 

Sau khi thảo luận Hội đồng thống nhất, bỏ phiếu kín đề nghị khen thƣởng 

từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thƣởng nhƣ sau: 

1. Danh sách đề nghị danh hiệu thi đua…..: có … tập thể, ….cá nhân. 

2. Danh sách đề nghị khen thƣởng cấp tỉnh…..: có … tập thể, ….cá nhân. 

3. Danh sách đề nghị khen thƣởng cấp nhà nƣớc..: có … tập thể, .cá nhân.  

(Danh sách kèm theo, thể hiện tỷ lệ phiếu tín nhiệm) 

4. Danh sách không đủ phiếu bầu ……  

Hội nghị kết thúc lúc … giờ… cùng ngày. 

  

THƢ KÝ 

TM.HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƢỞNG …  

CHỦ TỊCH 
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- Mẫu báo cáo thành tích tại phụ lục kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP của 

Chính phủ nhƣ sau: 

Mẫu số 01 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

------- 

CỘNG HÕA 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 …….
 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể) 

Tên tập thể đề nghị  

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thƣờng, không viết tắt) 

 

I. SƠ LƢỢC 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 phƣơng (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ 

chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể 

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao. 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao của cơ quan (đơn vị) và 

đối tƣợng, tiêu chuẩn khen thƣởng quy định tại Luật thi đua, khen thƣởng, Nghị định số 

42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, Nghị định số 65/2014/NĐ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 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 lƣợng, hiệu quả công tác so với các năm trƣớc (hoặc 

so với lần khen thƣởng trƣớc 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 

phƣơng và cả nƣớc. 

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt đƣợc thành tích; các phong trào thi đua đã 

đƣợc áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác. 

3. Việc thực hiện chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc. 

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể. 
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III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƢỢC KHEN THƢỞNG 

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 thƣởng: 

Năm  Hình thức 

khen thƣởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thƣởng; cơ 

quan ban hành quyết định  

      

      

      

  

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC 

NHẬN 

(Ký, đóng dấu) 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 02 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

------- 

CỘNG HÕA 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 …….
 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân) 

I. SƠ LƢỢC LÝ LỊCH 

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thƣờng, không viết tắt): 

- Sinh ngày, tháng, năm:                                 Giới tính: 

- Quê quán: 

- 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 thƣởng: 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

1. Quyền hạn, nhiệm vụ đƣợc giao hoặc đảm nhận: 

2. Thành tích đạt đƣợc của cá nhân: 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƢỢC KHEN THƢỞNG 

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 thƣởng: 

Năm  Hình thức 

khen thƣởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thƣởng; cơ 

quan ban hành quyết định  

      

      

 THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ XÁC 

NHẬN, ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu) 

NGƢỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

  

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN 

(Ký, đóng dấu) 
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XXXII. LĨNH VỰC TÔN GIÁO 

1. Thủ tục đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một 

huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: 

 - Bƣớc 1: Tổ chức tôn giáo thành lập hội đoàn gửi hồ sơ đến Phòng Nội vụ  

- Bƣớc 2: Phòng Nội vụ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trƣờng hợp 

cần thiết. 

- Bƣớc 3: Phòng Nội vụ phối hợp các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, 

trình Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Tờ trình của 

Phòng Nội vụ cấp hoặc không cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hội đoàn tôn giáo 

cho tổ chức (hoặc ủy quyền cho Phòng Nội vụ). Trƣờng hợp từ chối cấp đăng ký 

phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

(1) Văn bản đăng ký (theo mẫu); 

 (3) Danh sách những ngƣời tham gia điều hành hội đoàn. 

(4) 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. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức tôn giáo. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ.  

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận – Đăng 

ký Hội đoàn tôn giáo hoặc văn bản trả lời về việc không cấp Giấy chứng nhận – 

Đăng ký cho hội đoàn tôn giáo.  

i) Phí, lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký Hội đoàn tôn giáo (Mẫu B9, 

Thông tƣ số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013). 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh tín ngƣỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18 tháng 

6 năm 2004.  

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ 

về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngƣỡng, tôn giáo.  

- Thông tƣ số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và 

hƣớng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngƣỡng, tôn giáo. 

- Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nƣớc trong 

thực hiện quản lí hoạt động tín ngƣỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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   Mẫu B9    

CỘNG HÕA 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:…………… …………..………………… 

Ngƣời 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 ƣơng); Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng (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). 
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  Mẫu A8 

  

   
………(1) 

Số:………/GCN - …
(2) 

         CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

………
(3)
, ngày……tháng……năm…… 

 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Đăng ký Hội đoàn tôn giáo 

 

 

 
…………………………………………….. 

(1) 
chứng nhận: 

Tên hội đoàn (chữ in hoa):…….………………… ………………………… 

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…...………………………………………… 

Mục đích hoạt động:……...…………………… ……………..…………….. 

Cơ cấu tổ chức và quản lý:……………………………..…… ……………… 

Ngƣời 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):…………………………. 

Đƣợc hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo nội dung 

đăng ký đã đƣợc chấp thuận./. 

 

 

 

 …………….
(4) 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
 

 

 

 

 

 

(1)
 Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ƣơng); Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở 

nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh); Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với tổ 

chức có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh). 
(2) 
Viết tắt tên cơ quan cấp giấy chứng nhận. 

(3)
 Địa danh nơi cấp Giấy chứng nhận. 

(4)
 Thủ trƣởng cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

tôn giáo. 
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2. Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể 

khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1. Ngƣời đứng đầu dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể 

khác gửi hồ sơ đến Phòng Nội vụ. 

- Bƣớc 2. Phòng Nội vụ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trƣờng hợp 

cần thiết. 

- Bƣớc 3. 

+ Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, trình 

Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Tờ trình của Phòng Nội vụ cấp hoặc 

không cấp Giấy chứng nhận đăng ký dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập 

thể khác (hoặc ủy quyền cho Phòng Nội vụ). Trƣờng hợp từ chối cấp đăng ký phải 

trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ  trực tiếp vào các ngày làm việc trong 

tuần hoặc qua dịch vụ bƣu chính.  

c) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đăng ký (theo mẫu);  

- 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. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết: 

 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Các Dòng tu, tu viện hoặc các 

tổ chức tu hành tập thể khác chƣa đƣợc cấp đăng ký hoạt động ở Việt Nam. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận – Đăng 

ký Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác hoặc văn bản trả lời về 

việc không cấp Giấy chứng nhận - Đăng ký cho Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức 

tu hành tập thể khác. 

i) Lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức 

tu hành tập thể khác (Mẫu B10, Thông tƣ số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013). 
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l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh tín ngƣỡng, 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 ngƣỡng, tôn giáo. 

- Thông tƣ số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành 

và hƣớng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín 

ngƣỡng, tôn giáo. 
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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

………..
(1)
, ngày……tháng……năm…….. 

 

ĐĂNG KÝ DÕNG 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: ……………………..…………………… 

Ngƣời 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 ƣơng); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng (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). 

                            

Mẫu B10 
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……………..(1) 

Số:……/GCN-…
(2) 

     CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

…………..
(3)
, ngày……tháng……năm…… 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Đăng ký…………. 
(4) 

 

 

……………………………
(1)
…………………….chứng nhận: 

Tên …
(4)
: ….………………………………………………………... 

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…...………………………………... 

Tôn chỉ, mục đích:………………………………………………….. 

Hệ thống tổ chức: ………………………………………………... 

Trụ sở hoặc nơi làm việc:…..………………………………………. 

Ngƣời đứng đầu….
(4)

:  

Họ và tên: ……..Tên gọi khác……………Năm sinh……… 

Giấy CMND số:……………Ngày cấp:……….Nơi cấp:…… 

Chức vụ, phẩm trật trong tôn giáo tại thời điểm đăng ký (nếu 

có):…………………………………………………… 

Đƣợc hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo nội dung đăng ký 

đã đƣợc chấp thuận./. 

 

 …………….
(5) 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
 

 
 (1)  

Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ƣơng); Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở nhiều 

huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh); Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với tổ chức có 

phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh). 
(2)

 Viết tắt tên cơ quan cấp giấy chứng nhận. 
(3)

 Địa danh nơi cấp giấy chứng nhận. 
(4)

 Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác. 
(5) 
Thủ trƣởng cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dòng tu, 

tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể. 

 

Mẫu A9 



 

935 

 

3. Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức 

sắc, nhà tu hành 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1. Tổ chức tôn giáo khi thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của 

chức sắc, nhà tu hành gửi văn bản thông báo đến Phòng Nội vụ. 

- Bƣớc 2. Phòng Nội vụ xem xét văn bản thông báo, báo cáo Ủy ban nhân 

dân cấp huyện và lƣu hồ sơ để thực hiện công tác quản lý.  

b) Cách thức thực hiện: Tiếp nhận thông báo trực tiếp vào các ngày làm 

việc trong tuần hoặc qua dịch vụ bƣu chính.  

c) Thành phần hồ sơ: 

Thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà 

tu hành (theo mẫu). 

d) Số lƣợng hồ sơ:  01 bộ 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo có chức sắc, 

nhà tu hành thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ. 

g) Lệ phí: Không.  

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt 

động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (Mẫu B19, Thông tƣ số 01/2013/TT- BNV 

ngày 25/3/2013). 

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

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 đến Ủy ban nhân dân cấp huyện 

(Phòng Nội vụ) nơi đi chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản thuyên 

chuyển. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh tín ngƣỡng, 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 ngƣỡng, tôn giáo. 

- Thông tƣ số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành 

và hƣớng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín 

ngƣỡng, tôn giáo. 
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CỘNG HÕA 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 trƣớc 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 trƣớc khi thuyên chuyển. 

 

Mẫu B19 
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4. Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, 

nhà tu hành 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1. Tổ chức tôn giáo trƣớc khi thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo 
của chức sắc, nhà tu hành gửi hồ sơ đăng ký đến Phòng Nội vụ. 

- Bƣớc 2. Phòng Nội vụ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trƣờng hợp 
cần thiết. 

- Bƣớc 3. Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, 
trình Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Bƣớc 4: Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Tờ trình của Phòng Nội vụ có 
hoặc không có ý kiến về việc thuyên chuyển (hoặc ủy quyền cho Phòng Nội vụ). 

b) Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tiếp vào các ngày 
làm việc trong tuần hoặc qua dịch vụ bƣu chính.  

c) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đăng ký (theo mẫu); 

- Văn bản của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển; 

- Sơ yếu lí lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cƣ trú hợp pháp 
của ngƣời đƣợc thuyên chuyển. 

d) Số lƣợng hồ sơ:  01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo có chức sắc, 
nhà tu hành thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chức sắc, nhà tu hành đƣợc 
hoặc không đƣợc hoạt động tôn giáo tại địa điểm đã đăng ký. 

i) Lệ phí: Không.   

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn 
giáo của chức sắc, nhà tu hành (Mẫu B20, Thông tƣ số 01/2013/TT- BNV ngày 
25/3/2013). 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh tín ngƣỡng, 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 ngƣỡng, tôn giáo. 

- Thông tƣ số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và 
hƣớng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngƣỡng, tôn giáo. 
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CỘNG HÕA 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. 

 

 

Mẫu B20 
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5. Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chƣơng trình đăng ký hàng 
năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1. Tổ chức tôn giáo cơ sở có hoạt động tôn giáo ngoài chƣơng trình 
đã đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh gửi văn bản đề nghị đến Phòng Nội vụ. 

- Bƣớc 2. Phòng Nội vụ xem xét văn bản và đề nghị bổ sung trong trƣờng 
hợp cần thiết. 

- Bƣớc 3. Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định văn 
bản, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Bƣớc 4. Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Tờ trình của Phòng Nội vụ 
chấp thuận hoặc không chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chƣơng trình đăng ký 
hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở (hoặc ủy quyền cho Phòng Nội vụ). Trƣờng 
hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Tiếp nhận văn bản đề nghị trực tiếp vào các ngày 
làm việc trong tuần hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ  

Đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chƣơng trình đã đăng ký (theo mẫu). 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 văn bản. 

đ) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo có hoạt động 
tôn giáo ngoài chƣơng trình đã đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không 
chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chƣơng trình đăng ký hàng năm của tổ chức 
tôn giáo cơ sở. 

i) Lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chƣơng 
trình đã đăng ký (Mẫu B22, Thông tƣ số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013). 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh tín ngƣỡng, 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 ngƣỡng, tôn giáo. 

- Thông tƣ số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và 
hƣớng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngƣỡng, tôn giáo. 
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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

………
(1)
, ngày……tháng……năm…… 

 

 

ĐỀ NGHỊ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO 

 NGOÀI CHƢƠNG TRÌNH ĐÃ ĐĂNG KÝ 

 

Kính gửi:
 (2)

 ……………………………………….………………... 

Tên tổ chức tôn giáo cơ sở:………………………………….……... 

Trụ sở chính: ……..………………………………………………… 

  

Đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chƣơng trình đã đăng ký với nội dung sau:    

 

Tên hoạt động tôn giáo:…...………………………………………... 

Nội dung hoạt động:…...…………………………………………… 

Ngƣời tổ chức:………………….…...……………………………… 

Chức vụ, phẩm trật: ………………………………………………... 

Thời gian:……….…….……………………………………………. 

Địa điểm:…………………………………………………………… 

Dự kiến số lƣợng ngƣời 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 ƣơng (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).  

Mẫu B22 
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6. Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thƣờng niên, đại hội của tổ chức 

tôn giáo cơ sở 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1. Tổ chức tôn giáo cơ sở tổ chức hội nghị thƣờng niên, đại hội gửi 

hồ sơ đến Phòng Nội vụ. 

- Bƣớc 2. Phòng Nội vụ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trƣờng hợp 

cần thiết. 

- Bƣớc 3. Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, 

trình Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Bƣớc 4. Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Tờ trình của Phòng Nội vụ 

chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tổ chức hội nghị, đại hội (hoặc ủy quyền 

cho Phòng Nội vụ). Trƣờng hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu 

rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp vào các ngày làm việc trong 

tuần hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị (theo mẫu); 

- Báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo; 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết:  

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ.  

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức tôn giáo cơ sở. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không 

chấp thuận cho tổ chức tôn giáo cơ sở tổ chức hội nghị thƣờng niên, đại hội. 

i) Lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị tổ chức hội nghị thƣờng niên, đại 

hội của tổ chức tôn giáo cơ sở (Mẫu B24, Thông tƣ số 01/2013/TT-BNV ngày 

25/3/2013). 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh tín ngƣỡng, 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 ngƣỡng, tôn giáo. 

- Thông tƣ số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và 

hƣớng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngƣỡng, tôn giáo. 
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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

………
(1)
, ngày……tháng……năm…… 

 

 

ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƢỜNG NIÊN, ĐẠI HỘI 

CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ 

  

Kính gửi: 
(2)
…………………………………………………….…  

Tên tổ chức tôn giáo:……………………… ….…...……..………... 

Ngƣời đại diện:  

Họ và tên: ………………………..………Năm sinh………... 

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)……………………………… 

Chức vụ, phẩm trật: ………………………………………… 

Đề nghị tổ chức hội nghị thƣờng 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 lƣợng ngƣời 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.   

Mẫu B24 
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7. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự 

tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Tổ chức tôn giáo khi tổ chức các cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo có 

sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

gửi văn bản đề nghị đến Phòng Nội vụ. 

- Bƣớc 2: Phòng Nội vụ xem xét văn bản và đề nghị bổ sung trong trƣờng 

hợp cần thiết. 

- Bƣớc 3. Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định văn 

bản đề nghị, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Bƣớc 4: Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Tờ trình của Phòng Nội vụ 

chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn 

giáo (hoặc ủy quyền cho Phòng Nội vụ). Trƣờng hợp không chấp thuận phải trả lời 

bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Tiếp nhận văn bản đề nghị trực tiếp vào các ngày 

làm việc trong tuần hoặc qua dịch vụ.  

c) Thành phần hồ sơ:  

 Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo (theo mẫu). 

b) Số lƣợng văn bản: 01 bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc văn bản đề 

nghị hợp lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo cơ sở . 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không 

chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo. 

i) Lệ phí: Không.  

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn 

giáo (Mẫu B27, Thông tƣ số 01/2013/TT- BNV ngày 25/3/2013). 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh tín ngƣỡng, 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 ngƣỡng, tôn giáo. 

- Thông tƣ số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và 

hƣớng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngƣỡng, tôn giáo. 
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CỘNG HÕA 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): ….…...………..……………… 

Ngƣời 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:……………………………………………….… 

Ngƣời 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 ƣơng 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 ƣơng); 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. 

 

 

 

 

Mẫu B27 
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8. Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu 

hành ngoài cơ sở tôn giáo 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Chức sắc, nhà tu hành giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo 

gửi hồ sơ đến Phòng Nội vụ. 

- Bƣớc 2: Phòng Nội vụ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trƣờng hợp 

cần thiết. 

- Bƣớc 3. Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, 

trình Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Bƣớc 4. Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Tờ trình của Phòng Nội vụ 

chấp thuận hoặc không chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu 

hành ngoài cơ sở tôn giáo (hoặc ủy quyền cho Phòng Nội vụ). Trƣờng hợp không 

chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp vào các ngày làm việc 

trong tuần hoặc qua dịch vụ bƣu chính.  

c) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị (theo mẫu); 

- 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. 

d) Số lƣợng hồ sơ:   01 bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết:  

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Chức sắc, nhà tu hành. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc 

không chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài 

cơ sở tôn giáo. 

i) Lệ phí: Không.  

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở 

tôn giáo (Mẫu B28, Thông tƣ số 01/2013/TT- BNV ngày 25/3/2013). 

 l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh tín ngƣỡng, 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 ngƣỡng, tôn giáo. 

- Thông tƣ số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và 

hƣớng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngƣỡng, tôn giáo. 
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CỘNG HÕA 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:……………………………………………….. 

Ngƣời 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. 

 

 

NGƢỜI 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. 

Mẫu B28 
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9. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngƣỡng, tổ 

chức tôn giáo vƣợt ra ngoài phạm vi một xã nhƣng trong phạm vi một huyện 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1. Cơ sở tín ngƣỡng, tổ chức tôn giáo trƣớc khi tổ chức quyên góp 
vƣợt ra ngoài phạm vi một xã nhƣng trong phạm vi một huyện gửi văn bản thông 
báo đến Phòng Nội vụ. 

- Bƣớc 2. Phòng Nội vụ xem xét văn bản thông báo và đề nghị bổ sung trong 
trƣờng hợp cần thiết. 

- Bƣớc 3. Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định văn 
bản thông báo, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Bƣớc 4. Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Tờ trình của Phòng Nội vụ 
chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tổ chức quyên góp (hoặc ủy quyền cho 
Phòng Nội vụ). Trƣờng hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ 
lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Tiếp nhận văn bản thông báo trực tiếp vào các 
ngày làm việc trong tuần hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: Thông báo về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín 
ngƣỡng, tổ chức tôn giáo (theo mẫu). 

d) Số lƣợng văn bản: 01 văn bản. 

đ) Thời hạn giải quyết:  

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc văn bản thông báo hợp lệ.  

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ sở tín ngƣỡng, tổ chức 
tôn giáo.  

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không 
chấp thuận việc tổ chức quyên góp. 

i) Lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Thông báo về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngƣỡng, tổ chức tôn giáo 
(Mẫu B30, Thông tƣ số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013). 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ sở tín ngƣỡng, tổ chức tôn giáo tổ chức quyên góp trên cơ sở tự nguyện 
của tổ chức, cá nhân trong nƣớc và tổ chức, cá nhân ngoài nƣớc theo quy định của 
pháp luật. 

- Việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngƣỡng, tổ chức tôn giáo phải công 
khai, rõ ràng mục đích sử dụng và trƣớc khi quyên góp phải thông báo với Ủy ban 
nhân dân cấp huyện nơi tổ chức quyên góp. 

- Không đƣợc lợi dụng việc quyên góp để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc thực 
hiện những mục đích trái pháp luật. 
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m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh tín ngƣỡng, 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 ngƣỡng, tôn giáo. 

- Thông tƣ số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và 
hƣớng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngƣỡng, tôn giáo. 
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CỘNG HÕA 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 ngƣỡng, tổ chức tôn giáo 

 

 

 Kính gửi: 
(2)
……..…………………………………………………. 

Tên cơ sở tín ngƣỡng, tổ chức tôn giáo: ….…...………..………… 

Địa chỉ: ………………………………………........……………… 

Ngƣời 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 đƣợc quyên góp:.……………… 

.…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

 

 

                      NGƢỜI ĐẠI DIỆN 

                   (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

 

(1)
 Địa danh nơi có cơ sở tín ngƣỡng, tổ chức tôn giáo. 

(2)
 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng (đối với trƣờng hợp tổ chức quyên góp 

vƣợt ra ngoài phạm vi một huyện); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

(đối với trƣờng hợp tổ chức quyên góp vƣợt ra ngoài phạm vi một xã nhƣng trong phạm vi một 

huyện); Ủy ban nhân dân xã, phƣờng, thị trấn (đối với trƣờng hợp tổ chức quyên góp trong phạm 

vi một xã).  

Mẫu B30 
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XXXIII. LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET 

1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đến Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả cấp huyện. 

- Bƣớc 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chƣa đầy đủ); Chuyển giao cho Phòng Văn hóa và 

Thông tin.  

- Bƣớc 3 : Phòng Văn hóa và Thông tin kiểm tra hồ sơ, xử lý và tham mƣu 

UBND cấp huyện xem xét cấp giấy chứng nhận; Chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả 

- Bƣớc 4 : Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc 

sử dụng dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận theo Mẫu số 02a/ĐĐN hoặc Mẫu số 

02b/ĐĐN. 

- Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử công cộng. 

- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của chủ điểm cung cấp dịch 

vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trƣờng hợp chủ điểm là cá nhân; Bản sao có 

chứng thực chứng minh nhân dân của ngƣời quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch 

vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trƣờng hợp chủ điểm là tổ chức, doanh 

nghiệp. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ.  

đ) Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử công cộng (theo Mẫu 01a/GCN và Mẫu 01b/GCN ban hành kèm theo 

Thông tƣ 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013) hoặc văn bản từ chối khi hồ sơ 

không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận. 

i) Lệ phí (nếu có): Không có. 

k) 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. 
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- Đối với chủ điểm là cá nhân: (Mẫu số 02a/ĐĐN); 

- Đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp: (Mẫu số 02b/ĐĐN). 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Tổ chức, cá nhân đƣợc 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 

(Khoản 2 Điều 35 Nghị định 72/2013/NĐ-CP và Điều 5 Thông tƣ 23/2013/TT-

BTTTT ngày 24/12/2013 và Điều 3, Điều 4 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND): 

* 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 trƣờng 

tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200 m trở lên. Quy định về 

khoảng cách từ địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng các 

trƣờng học đƣợc áp dụng và đƣợc hiểu nhƣ sau: 

- Áp dụng đối với trƣờng tiểu học, trƣờng trung học cơ sở, trƣờng trung học 

phổ thông, trƣờng phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thƣờng xuyên, 

trƣờng phổ thông dân tộc nội trú, trƣờng phổ thông dân tộc bán trú; 

- Đƣợc hiểu là chiều dài đƣờng 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 trƣờng và trung tâm nêu tại Điểm a Khoản 2 Điều 5 Thông tƣ 23/2013/TT-

BTTTT.  

* Đối với biển hiệu : 

- Biển hiệu điểm truy nhập Internet công cộng: 

+ Đối với biển hiệu đại lý Internet theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 9 

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản 

lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (sau đây gọi tắt là 

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP), thực hiện theo Mẫu 1 Phụ lục I; 

+ Đối với biển hiệu điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp 

theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, thực hiện 

theo Mẫu 2 Phụ lục I. 

- Đối với biển hiệu điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo 

quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tƣ số 23/2013/TT-BTTTT thực hiện theo mẫu 

nhƣ sau: 

+ Mẫu 3 Phụ lục I đƣợc áp dụng cho trƣờng hợp điểm cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử công cộng đồng thời là đại lý Internet; 

+ Mẫu 4 Phụ lục I đƣợc áp dụng cho trƣờng hợp điểm cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử công cộng đồng thời là điểm truy nhập Internet công cộng của doanh 

nghiệp; 

+ Mẫu 5 Phụ lục I đƣợc áp dụng cho các trƣờng hợp còn lại. 

* Đối với nội quy sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải niêm yết 

theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, thực hiện theo 

Mẫu 2 Phục lục II. 
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* Đối với quy định về tổng diện tích phòng máy theo Điểm d Khoản 2 Điều 

35 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công 

cộng trên địa bàn tỉnh An Giang có tổng diện tích tối thiểu áp dụng cụ thể nhƣ sau: 

- 50 m
2 
tại các khu vực thành phố (là đô thị loại I, loại II, loại III), thị xã (là 

đô thị loại III) trên địa bàn tỉnh bao gồm các phƣờng nội thành, nội thị và các xã 

ngoại thành, ngoại thị. 

- 40 m
2 
tại các khu vực thị xã (là đô thị loại IV) bao gồm các phƣờng nội thị, 

các xã ngoại thị; tại các thị trấn thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh. 

- 30 m
2
 tại các khu vực còn lại trên địa bàn tỉnh. 

* 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. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:   

- Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ 

về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 

- Thông tƣ số 23/2013/TT-BTTTT, ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông 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 30/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và 

điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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Mẫu số 02a/ĐĐN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013  

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

CỘNG HÕA 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 TRÕ CHƠI ĐIỆN TỬ 

(Áp dụng với chủ điểm là cá nhân) 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện/ thị xã/ thành phố………………….……… 

Tôi đề nghị đƣợc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử 

công cộng nhƣ sau: 
 

Phần 1. Thông tin chung  

1. Họ và tên:………………………………………..……………………….……...…. 

    Số CMND:…….…………Ngày cấp:………….. Nơi cấp:……………………..…. 

    Địa chỉ liên hệ: ………………………….………………………….…….……....... 

    Điện thoại: …………………. Địa chỉ thƣ 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, ấp/khóm/khu vực/khu phố, xã/phƣờng/thị 

trấn, huyện/thị xã/thành phố, tỉnh …): ……………..….................................... 

............................................................................................................................. 

5. Tổng diện tích các phòng máy (m
2
):…..………………………………………….... 

6. Số lƣợng 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 trƣớc 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 đƣợc 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 phƣơng, 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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Mẫu số 02b/ĐĐN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013  

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

 CỘNG HÕA 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 TRÕ CHƠI ĐIỆN TỬ 

(Áp dụng cho chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp) 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện/ thị xã/ thành phố……………..…… 

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị đƣợc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động trò chơi điện tử công cộng nhƣ 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 thƣ điện tử:…………………..………………………….……………….. 

2. Tên điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng:………..………………… 

3. Thông tin của ngƣời 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 thƣ điện tử: ……...….…..……….... 

4. Địa chỉ của địa điểm kinh doanh (số nhà, ấp/khóm/khu vực/khu phố, xã/phƣờng/thị 

trấn, huyện/thị xã/thành phố, tỉnh …): ……………..…................................. 

.......................................................................................................................... 

5. Tổng diện tích các phòng máy (m
2
):…..…………………………………………... 

6. Số lƣợng 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 ngƣời 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: 

1. Chịu trách nhiệm trƣớc 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. 
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2. Nếu đƣợc 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 phƣơng, 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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Mẫu số 01a/GCN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013  

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 
 

 

UBND HUYỆN/ THỊ XÃ/ THÀNH 

PHỐ……………. 

 

Số GCN:……………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

……., ngày …. tháng……năm 20..… 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 
 ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ  

TRÕ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG 

(Có giá trị đến ngày….tháng….năm….) 

Cấp lần đầu ngày…..tháng…..năm…… 

Sửa đổi, bổ sung/cấp lại ngày….tháng…..năm…… 
 

(Áp dụng đối với chủ điểm là cá nhân) 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/ THỊ XÃ/ THÀNH PHỐ….……………....... 

 

CHỨNG NHẬN 

Họ và tên chủ điểm:.......................................................................................................... 

Số CMND: …………………; Ngày cấp:      /      /        ; Nơi cấp:……………….…….. 

Địa chỉ nơi ở hiện tại:………………….:.......................................................................... 

Điện thoại (Tel.):...........................................Fax:............................................................. 

Địa chỉ thƣ điện tử:…………………………..………………………………………….. 

Số giấy chứng nhận ĐKKD:………………………………………………………...  
 

Đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

theo các quy định sau đây: 

1. Tên điểm: ……………….…………………………………………………..……. 

2. Địa chỉ của địa điểm (số nhà, ấp/khóm/khu vực /khu phố, xã/phƣờng/thị trấn, huyện/thị 

xã/thành phố, tỉnh trực thuộc Trung ƣơng): ……………..…..................................... 

3. Tổng diện tích các phòng máy (m
2
): ………………………...……………….……… 

 Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử chỉ đƣợc hoạt động tại địa chỉ quy định tại 

điểm 2 Giấy chứng nhận này, không đƣợc hoạt động từ 22 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm 

sau, duy trì đáp ứng đầy đủ các điều kiện hoạt động và thực hiện các quyền và nghĩa vụ 

quy định tại Điều 5 Thông tƣ số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ trƣởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và 

điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trong suốt thời gian hoạt động./. 
 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN/ THỊ XÃ/ THÀNH PHỐ 

 (Ký, ghi rõ họ và tên & đóng dấu ) 

 

Mẫu số 01b/GCN 
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(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013  

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

 

UBND HUYỆN/ THỊ XÃ/ THÀNH 

PHỐ……………. 

 

Số GCN:……………. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……., ngày …. tháng……năm 20… 

GIẤY CHỨNG NHẬN 
ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ  

TRÕ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG 

(Có giá trị đến ngày….tháng….năm….) 

Cấp lần đầu ngày…..tháng…..năm…… 

Sửa đổi, bổ sung/cấp lại ngày….tháng…..năm…… 
 

(Áp dụng đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp) 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/ THỊ XÃ/ THÀNH PHỐ….……………....... 
 

CHỨNG NHẬN 

Tên chủ điểm:.................................................................................................................... 

Số giấy chứng nhận ĐKKD hoặc số quyết định thành lập:…………………….……….  

Địa chỉ trụ sở chính:.......................................................................................................... 

Điện thoại :...........................................Fax:...................................................................... 

Địa chỉ thƣ điện tử:……………………………………..……………………………… 
 

Đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

theo các quy định sau đây: 
 

1. Tên điểm: ……………………………………………………………………………. 

2. Địa chỉ của địa điểm (số nhà, ấp/khóm/khu vực/khu phố, xã/phƣờng/thị trấn, huyện/thị 

xã/thành phố, tỉnh…): ……………..….................................................... 

3. Ngƣời quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng: 

a) Họ và tên:………………………………  

b) Điện thoại: …………………..…….….. 

c) Số CMND: …………………….. ; Ngày cấp:      /      /        ; Nơi cấp:…………...…. 

4. Tổng diện tích các phòng máy (m
2
): ………………………………………………… 

Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử chỉ đƣợc hoạt động tại địa chỉ quy định tại 

điểm 2 Giấy chứng nhận này, không đƣợc hoạt động từ 22 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm 

sau, duy trì đáp ứng đầy đủ các điều kiện hoạt động và thực hiện các quyền và nghĩa vụ 

quy định tại Điều 5 Thông tƣ số …/2013/TT-BTTTT ngày …/12/2013 của Bộ trƣởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và 

điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trong suốt thời gian hoạt động./. 

 CHỦ TỊCH UBND HUYỆN/ THỊ XÃ/ THÀNH PHỐ 

 (Ký, ghi rõ họ và tên & đóng dấu ) 
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Phụ lục I 

Mẫu biển hiệu 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  30/2016/QĐ-UBND 

ngày  29 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 

Mẫu 1. Biển hiệu “Đại lý Internet”: 

ĐẠI LÝ INTERNET 

- Tên điểm: 

- Số đăng ký kinh doanh đại lý Internet: 

- Địa chỉ: - Số điện thoại liên hệ: 

 

Mẫu 2. Biển hiệu “Điểm truy nhập Internet công cộng” của doanh nghiệp: 

ĐIỂM TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG 

- Tên điểm: - Tên doanh nghiệp: 

- Số giấy phép cung cấp dịch vụ Internet của doanh nghiệp: 

- Địa chỉ: - Số điện thoại liên hệ: 

 

Mẫu 3. Biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” đồng 

thời là Đại lý Internet: 

ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÕ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG 

VÀ ĐẠI LÝ INTERNET  

- Tên điểm:  

- Số đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng: 

- Số đăng ký kinh doanh đại lý Internet: 

- Địa chỉ: - Số điện thoại liên hệ: 

 

Mẫu 4. Biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” đồng 

thời là Điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp: 

ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÕ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG 

VÀ ĐIỂM TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG  
- Tên điểm: - Tên doanh nghiệp: 

- Số đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng: 

- Số giấy phép cung cấp dịch vụ Internet của doanh nghiệp: 

- Địa chỉ: - Số điện thoại liên hệ: 

 

Mẫu 5. Biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng”: 

ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÕ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG 

- Tên điểm:  

- Số đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng: 

- Địa chỉ: - Số điện thoại liên hệ: 
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Phụ lục II  

Bảng nội quy 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  30/2016/QĐ-UBND 

ngày  29 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 

Mẫu 1. Bảng nội quy sử dụng dịch vụ Internet: 

NỘI QUY SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET 

Điều 1. Các hành vi bị nghiêm cấm: 

1. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng 

nhằm mục đích: 

a) Chống lại Nhà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phƣơng 

hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; 

tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc 

tộc, tôn giáo; 

b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, 

mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc; 

c) Tiết lộ bí mật nhà nƣớc, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và 

những bí mật khác do pháp luật quy định; 

d) Đƣa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự 

và nhân phẩm của cá nhân; 

đ) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá 

tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm; 

e) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự 

thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

2. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc 

cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân. 

3. Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia 

Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ 

Internet và thông tin trên mạng. 

4. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin 

riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet. 

5. Tạo đƣờng dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; 

tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm 

quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet. 

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của ngƣời sử dụng Internet: 

1. Đƣợc sử dụng các dịch vụ trên Internet trừ các dịch vụ bị cấm theo quy 

định của pháp luật. 

2. Tuân thủ thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng. 
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3. Không đƣợc kinh doanh lại các dịch vụ Internet dƣới bất kỳ hình thức 

nào. 

4. Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và 

các quy định khác có liên quan tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 

năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông 

tin trên mạng. 

5. Lựa chọn doanh nghiệp viễn thông hoặc đại lý dịch vụ viễn thông để giao 

kết hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông; 

6. Yêu cầu doanh nghiệp viễn thông, đại lý dịch vụ viễn thông cung cấp 

thông tin cần thiết liên quan đến việc sử dụng dịch vụ viễn thông; 

7. Sử dụng dịch vụ viễn thông theo chất lƣợng và giá cƣớc trong hợp đồng 

sử dụng dịch vụ viễn thông; 

8. Từ chối sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ viễn thông theo hợp đồng 

sử dụng dịch vụ viễn thông; 

9. Đƣợc bảo đảm bí mật thông tin riêng theo quy định của pháp luật; 

10. Khiếu nại về giá cƣớc, chất lƣợng dịch vụ; đƣợc hoàn trả giá cƣớc và bồi 

thƣờng thiệt hại trực tiếp khác do lỗi của doanh nghiệp viễn thông hoặc đại lý dịch 

vụ viễn thông gây ra;  

11. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn giá cƣớc dịch vụ viễn thông; 

12. Bồi thƣờng thiệt hại trực tiếp do lỗi của mình gây ra cho doanh nghiệp 

viễn thông, đại lý dịch vụ viễn thông; 

13. Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về nội dung thông tin truyền, đƣa, lƣu 

giữ trên mạng viễn thông; 

14. Không đƣợc sử dụng cơ sở hạ tầng viễn thông của doanh nghiệp viễn 

thông để kinh doanh dịch vụ viễn thông./.                                                          
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Mẫu 2. Bảng nội quy sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử công cộng: 

NỘI QUY SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRÕ CHƠI ĐIỆN TỬ 

Điều 1. Các hành vi bị nghiêm cấm: 

1. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục 
đích: 

a) Chống lại Nhà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phƣơng hại đến an 

ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến 

tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; 

b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị 

đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc; 

c) Tiết lộ bí mật nhà nƣớc, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật 

khác do pháp luật quy định; 

d) Đƣa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân 

phẩm của cá nhân; 

đ) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm 

báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm; 

e) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm 

hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

2. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp 
và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân. 

3. Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam 
".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên 

mạng. 

4. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, 
thông tin cá nhân và tài nguyên Internet. 

5. Tạo đƣờng dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài 
đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều 

khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet. 

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của ngƣời sử dụng Internet: 

1. Đƣợc sử dụng các dịch vụ trên Internet trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp 

luật. 

2. Tuân thủ thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng. 

3. Không đƣợc kinh doanh lại các dịch vụ Internet dƣới bất kỳ hình thức nào. 

4. Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và các quy 
định khác có liên quan tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của 

Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. 

5.  Lựa chọn doanh nghiệp viễn thông hoặc đại lý dịch vụ viễn thông để giao kết hợp 

đồng sử dụng dịch vụ viễn thông; 
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6.  Yêu cầu doanh nghiệp viễn thông, đại lý dịch vụ viễn thông cung cấp thông tin 

cần thiết liên quan đến việc sử dụng dịch vụ viễn thông; 

7.  Sử dụng dịch vụ viễn thông theo chất lƣợng và giá cƣớc trong hợp đồng sử dụng 

dịch vụ viễn thông; 

8.  Từ chối sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ viễn thông theo hợp đồng sử 

dụng dịch vụ viễn thông; 

9.  Đƣợc bảo đảm bí mật thông tin riêng theo quy định của pháp luật; 

10.  Khiếu nại về giá cƣớc, chất lƣợng dịch vụ; đƣợc hoàn trả giá cƣớc và bồi thƣờng 
thiệt hại trực tiếp khác do lỗi của doanh nghiệp viễn thông hoặc đại lý dịch vụ viễn thông gây ra;  

11.  Thanh toán đầy đủ và đúng hạn giá cƣớc dịch vụ viễn thông; 

12.  Bồi thƣờng thiệt hại trực tiếp do lỗi của mình gây ra cho doanh nghiệp viễn thông, 
đại lý dịch vụ viễn thông; 

13. Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về nội dung thông tin truyền, đƣa, lƣu giữ trên 

mạng viễn thông; 

14. Không đƣợc sử dụng cơ sở hạ tầng viễn thông của doanh nghiệp viễn thông để 
kinh doanh dịch vụ viễn thông.                                                       

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của ngƣời chơi: 

1. Đƣợc chơi các trò chơi điện tử trừ các trò chơi điện tử bị cấm theo quy định của pháp 
luật; 

2. Quyền và nghĩa vụ của ngƣời sử dụng Internet quy định tại Điều 2 Nội quy này; 

3. Lựa chọn trò chơi điện tử phù hợp với độ tuổi của mình; 

4. Không đƣợc lợi dụng trò chơi điện tử để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; 

5. Thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền 
thông; 

6. Chấp hành quy định về quản lý giờ chơi, quy định về thời gian hoạt động của điểm 
cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; 

7. Đƣợc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử bảo đảm quyền lợi theo quy 
tắc của trò chơi điện tử và quy tắc giải quyết khiếu nại, tranh chấp đƣợc công bố trên trang 

thông tin điện tử cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp./.                    
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2. Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ 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 đến 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. 

- Bƣớc 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chƣa đầy đủ); Chuyển giao cho Phòng Văn hóa và 

Thông tin. 

- Bƣớc 3 : Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện thẩm định, tham mƣu 

UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận sửa đổi, bổ sung. Trƣờng hợp từ chối, 

UBND cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ 

chối. Phòng Văn hóa và Thông tin chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả. 

- Bƣớc 4 : Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

b) Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, 

thị xã, thành phố hoặc sử dụng dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ:          

- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận; 

- Bản sao có chứng thực 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 việc sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận (nếu có). 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

Phòng Văn hóa và Thông tin. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử công cộng (theo Mẫu 01a/GCN và Mẫu 01b/GCN ban hành kèm theo 

Thông tƣ 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013). 

i) Lệ phí (nếu có): Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

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. 

- Đối với chủ điểm là cá nhân: (Mẫu số 03a/ĐĐN); 

- Đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp: (Mẫu số 03b/ĐĐN). 
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l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Trong thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử công cộng phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đã đƣợc cấp thuộc 

một trong các trƣờng hợp sau đây: 

- Thay đổi tên điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; 

- Thay đổi chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với 

trƣờng hợp chủ điểm là cá nhân hoặc ngƣời quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ 

trò chơi điện tử công cộng đối với trƣờng hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:           

- Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ 

về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 

- Thông tƣ số 23/2013/TT-BTTTT, ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông 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 30/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và 

điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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Mẫu số 03a/ĐĐN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013  

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

 

 CỘNG HÕA 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 TRÕ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG 

(Áp dụng cho chủ điểm là cá nhân) 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện/ thị xã/ thành phố……………..…… 

Tôi đề nghị đƣợc sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò 

chơi điện tử công cộng nhƣ 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 thƣ 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 trƣớc 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 đƣợc 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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Mẫu số 03b/ĐĐN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 
 

 

 CỘNG HÕA 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 TRÕ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG 

(Áp dụng cho chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp) 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện/ thị xã/ thành phố……………..…… 

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị đƣợc sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng nhƣ sau: 

Phần 1. Thông tin chung  

1.Tên tổ chức, doanh nghiệp:………..………………………………………………… 

  - Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………..……………….. 

  - Điện thoại liên hệ: ………………. Địa chỉ thƣ 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 trƣớc 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 đƣợc 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) 



 

967 

 

3. Thủ tục Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung 

cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 

a) Trình tự thực hiện: 

Trƣớc thời hạn hết hạn của giấy chứng nhận tối thiểu 20 (hai mƣơi) ngày, 

chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng muốn gia hạn giấy chứng 

nhận phải làm thủ tục gia hạn nhƣ sau: 

- Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đến Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. 

- Bƣớc 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chƣa đầy đủ); Chuyển giao cho Phòng Văn hóa và 

Thông tin. 

- Bƣớc 3 : Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện thẩm định, tham mƣu 

UBND cấp huyện cấp Quyết định gia hạn. Trƣờng hợp từ chối, UBND cấp huyện 

có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối. Phòng Văn hóa 

và Thông tin chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. 

- Bƣớc 4 : Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố hoặc sử dụng dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ:          

- Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận (theo mẫu); 

- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của chủ điểm là cá nhân; 

- Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân của ngƣời quản lý trực tiếp điểm 

cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trƣờng hợp chủ điểm là tổ chức, 

doanh nghiệp. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định gia hạn Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

(Theo mẫu số 05/QĐ kèm theo Thông tƣ 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013). 

i) Lệ phí (nếu có): Theo quy định của Bộ Tài chính. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu 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. 

- Đối với chủ điểm là cá nhân: (Mẫu số 04a/ĐĐN); 

- Đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp: (Mẫu số 04b/ĐĐN). 
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l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:           

- Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ 

về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 

- Thông tƣ số 23/2013/TT-BTTTT, ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông 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 30/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và 

điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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Mẫu số 04a/ĐĐN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 
 

 CỘNG HÕA 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 TRÕ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG 

(Áp dụng cho chủ điểm cá nhân) 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện/ thị xã/ thành phố…………........ 

 

   

Tôi đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công 

cộng nhƣ 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 thƣ 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 thƣ nhân dân của chủ điểm; 

- Các tài liệu kèm theo (nếu có). 

Phần 4. Cam kết  

Tôi xin cam kết: 

1. Chịu trách nhiệm trƣớc 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 đƣợc 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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Mẫu số 04b/ĐĐN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

 

 CỘNG HÕA 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 TRÕ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG 

(Áp dụng cho chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp) 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện/ thị xã/ thành phố…………........ 

   
(Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động trò chơi điện tử công cộng nhƣ sau: 

Phần 1. Thông tin chung  

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp:……………………………….……..…………………… 

    Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………….……..…………….. 

    Điện thoại liên hệ: ………………. Địa chỉ thƣ 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 trƣớc 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 đƣợc 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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Mẫu số 05/QĐ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

 

UBND HUYỆN/ THỊ XÃ/ THÀNH 

PHỐ……………. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số Quyết định:……………...                      ……., ngày………tháng……..năm 20… 

 

QUYẾT ĐỊNH GIA HẠN  
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP 

 DỊCH VỤ TRÕ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG 
 

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/ THỊ XÃ/ THÀNH PHỐ………… 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Gia hạn thời gian có hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng số…………..cấp ngày….. tháng….. 

năm………của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng…(tên điểm), địa 

chỉ:…………………………………………….…..đến ngày……tháng……năm…… 

Điều 2. Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

 

 CHỦ TỊCH UBND HUYỆN/ THỊ XÃ/ THÀNH PHỐ 

 (Ký, ghi rõ họ và tên & đóng dấu ) 
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4. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung 

cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 

a) Trình tự thực hiện: 

Trƣờng hợp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ 

trò chơi điện tử công cộng bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dƣới hình thức 

khác, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải làm thủ tục đề 

nghị cấp mới nhƣ sau: 

- Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đến Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện 

- Bƣớc 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chƣa đầy đủ); Chuyển giao cho Phòng Văn hóa và 

Thông tin. 

- Bƣớc 3 : Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện thẩm định, tham mƣu 

UBND cấp huyện cấp lại giấy chứng nhận. Trƣờng hợp từ chối, UBND cấp huyện 

có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối. Phòng Văn hóa 

và Thông tin chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

- Bƣớc 4 : Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố hoặc sử dụng dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận (theo mẫu); 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử công cộng (theo Mẫu 01a/GCN và Mẫu 01b/GCN ban hành kèm theo 

Thông tƣ 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013). 

i) Lệ phí (nếu có):  

Theo quy định của Bộ Tài chính. 

k) Tên 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. 

- Đối với chủ điểm là cá nhân: (Mẫu số 06a/ĐĐN); 

- Đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp: (Mẫu số 06b/ĐĐN). 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 
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m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:   

- Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ 

về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 

- Thông tƣ số 23/2013/TT-BTTTT, ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông 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 30/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và 

điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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Mẫu số 06a/ĐĐN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

 CỘNG HÕA 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 TRÕ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG 

 (Áp dụng cho chủ điểm là cá nhân) 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện/ thị xã/ thành phố…………........ 

   
Tôi đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công 

cộng nhƣ 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 thƣ 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 thƣ 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 trƣớc 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 đƣợc 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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Mẫu số 06b/ĐĐN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

 

 CỘNG HÕA 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 TRÕ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG 

 (Áp dụng cho chủ điểm là tổ chức) 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện/ thị xã/ thành phố…………........ 

   
(Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

trò chơi điện tử công cộng nhƣ sau: 

Phần 1. Thông tin chung  

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp:…………………………………………….…………… 

   Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………..…..…..……….. 

   Điện thoại liên hệ: ………………. Địa chỉ thƣ 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 trƣớc 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 đƣợc 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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XXXIV. LĨNH VỰC XUẤT BẢN 

1. Thủ tục khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 

a) Trình tự thực hiện: 

Cơ sở dịch vụ photocopy phải thực hiện khai báo hoạt động với Ủy ban nhân 

dân cấp huyện chậm nhất 10 ngày trƣớc khi hoạt động. 

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện phải có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở 

dữ liệu của cơ quan mình để quản lý.  

b) Cách thức thực hiện:  Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

cấp huyện hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy; 

d) Số lƣợng hồ sơ: 02 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

i) Lệ phí (nếu có): Chƣa quy định. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục): Tờ 

khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (Mẫu số 16 – Phụ lục ban hành kèm theo 

Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông). 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về 

hoạt động in; 

- Thông tƣ số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trƣởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều, khoản của 

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định 

về hoạt động in. 
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Mẫu 16 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

…………….., ngày …. tháng ….. năm …… 

TỜ KHAI HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân (cấp huyện) …………….. 
(1)

 

1. Tên cơ sở dịch vụ photocopy:  ................................................................  

- Địa chỉ: …….- Điện thoại: ……………………….. Fax: …………………….. 

Email:……………………………………….. 

2. Họ tên ngƣời đứng đầu cơ sở dịch vụ photocopy: ..............................  
(2)

 

- Địa chỉ nơi cƣ trú:  ………………………………- Điện thoại:  .............  

- Chứng minh nhân dân số: ………………… ngày …. tháng ….. năm ....   

nơi cấp: ……………………………………………. 

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …………… ngày ….. tháng …. năm 

……………… nơi cấp  .......................................................................................  

4. Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở dịch vụ photocopy:  ..................  

5. Danh mục thiết bị:  

Số 

TT 

Tên 
(3)

 

máy móc, thiết bị 

Nƣớc sản 

xuất, năm 

sản xuất 

Hãng sản 

xuất 

Model và 

Số sê-ri của 

máy 

Số lƣợng Ghi chú 

       

       

       

6. Cơ sở dịch vụ photocopy cam kết tính chính xác nội dung khai trên đây và chấp 

hành đúng các quy định pháp luật về hoạt động của dịch vụ photocopy. 

Tờ khai này đƣợc lập thành 02 (hai) bản giống nhau, 01 bản gửi cho Ủy ban nhân 

dân cấp huyện để cập nhật vào hồ sơ, dữ liệu quản lý, 01 bản cơ sở dịch vụ photocopy 

lƣu giữ./. 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) 

__________________ 

Chú thích: 

(1)
 Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã 

(2)
 Người đại diện theo pháp luật 

(3)
 Máy photocopy phải ghi rõ là màu hay đen trắng hoặc đa chức năng (copy-scan-in-

fax).
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 2. Thủ tục thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy 

a) Trình tự thực hiện: 

- Cơ sở dịch vụ photocopy phải gửi tờ khai thay đổi thông tin trong thời hạn 

05 ngày làm việc kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã khai báo đến 

Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện phải có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở 

dữ liệu của cơ quan mình để quản lý.  

b) Cách thức thực hiện:  Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc qua hệ thống bƣu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy; 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

 g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện 

 h) Lệ phí (nếu có): Chƣa quy định. 

 i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục): Tờ 

khai thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy (Mẫu số 17 – Phụ lục ban hành 

kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về 

hoạt động in; 

- Thông tƣ số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trƣởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều, khoản của 

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định 

về hoạt động in. 
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Mẫu 17 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

…………….., ngày …. tháng ….. năm …… 

TỜ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân (cấp huyện) …………………… 
(1)

 

I. NỘI DUNG THÔNG TIN ĐÃ KHAI BÁO 

1. Tên cơ sở dịch vụ photocopy:  ................................................................  

- Địa chỉ:  ....................................................................................................  

- Điện thoại: ………………………. Fax: ………………….. Email:  ......  

2. Họ tên ngƣời đứng đầu cơ sở dịch vụ photocopy: ..................................   

- Địa chỉ nơi cƣ trú:  ....................................................................................  

- Điện thoại: ................................................................................................  

- Chứng minh nhân dân số: …………….. ngày …. tháng …. năm ….. nơi cấp:… 

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …………. ngày …… tháng …… năm 

………… nơi cấp.................................. 

4. Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở dịch vụ photocopy:  ..................  

5. Danh mục thiết bị: 

Số 

TT 

Tên 
(3)

 

máy móc, thiết bị 

Nƣớc sản 

xuất, năm 

sản xuất 

Hãng sản 

xuất 

Số se-ri của 

máy 
Số lƣợng Ghi chú 

       

 

II. NỘI DUNG THÔNG TIN THAY ĐỔI (KHAI BÁO LẠI) 

1. Tên cơ sở dịch vụ photocopy:  ................................................................  

- Địa chỉ:  ....................................................................................................  

- Điện thoại: ………………………. Fax: ………………….. Email:  ......  

2. Họ tên ngƣời đứng đầu cơ sở dịch vụ photocopy: …………………………. 
(2)

  

- Địa chỉ nơi cƣ trú:  ....................................................................................  

- Điện thoại:  ...............................................................................................  

- Chứng minh nhân dân số: …………….. ngày …. tháng …. năm ….. nơi cấp:... 

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………… ngày ……… tháng 

……… năm ………… nơi cấp ...........................................................................   

4. Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở dịch vụ photocopy:  ..................  
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5. Danh mục thiết bị: 

Số 

TT 

Tên 
(3)

 

máy móc, thiết bị 

Nƣớc sản 

xuất, năm 

sản xuất 

Hãng sản 

xuất 

Số se-ri của 

máy 
Số lƣợng Ghi chú 

       

6. Cơ sở dịch vụ photocopy cam kết tính chính xác nội dung khai trên và chấp hành 

đúng các quy định của pháp luật về hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy. 

Tờ khai này đƣợc lập thành 02 (hai) bản giống nhau, 01 bản gửi cho ủy ban nhân 

dân cấp huyện để cập nhật vào hồ sơ, dữ liệu quản lý, 01 bản cơ sở dịch vụ photocopy 

lƣu giữ./. 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) 

_______________________ 

Chú thích: 

(1)
 Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã 

(2)
 Người đại diện theo pháp luật 

(3)
 Máy photocopy phải ghi rõ là màu hay đen trắng hoặc đa chức năng (copy-scan-in-

fax). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XXXV. LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM 

1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tƣợng đƣợc quy định tại 

Khoản 2 Điều 5 Thông tƣ 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Nộp hồ sơ đề nghị cấp Cấp 
giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại Ủy ban nhân dân cấp 
huyện; 

- Bƣớc 2: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ 
quan tiếp nhận hồ sơ phải thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn 
bản cho cơ sở nếu hồ sơ không hợp lệ 

Nếu quá 60 ngày, kể từ ngày nhận đƣợc thông báo hồ sơ không hợp lệ mà cơ 
sở không có phản hồi hay bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì cơ quan tiếp 
nhận sẽ hủy hồ sơ 

- Bƣớc 3: Sau khi có kết quả thẩm xét hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 10 ngày làm 
việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thẩm định cơ sở. Trƣờng hợp ủy quyền thẩm 
định cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền cấp dƣới phải có văn bản ủy quyền 

- Bƣớc 4: Kết quả thẩm định 

+ Trƣờng hợp cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, cơ quan 
có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở (theo mẫu số 03 quy định tại Thông 
tƣ số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014).  

+ Trƣờng hợp cơ sở chƣa đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phải chờ hoàn 
thiện, biên bản phải ghi rõ nội dung và thời gian hoàn thiện nhƣng không quá 15 
ngày. Đoàn thẩm định tổ chức thẩm định lại khi cơ sở có văn bản xác nhận đã hoàn 
thiện đầy đủ các yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm của Đoàn thẩm định lần 
trƣớc.  

+ Trƣờng hợp cơ sở không đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, cơ 
quan có thẩm quyền căn cứ vào biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm 
thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trực tiếp của địa 
phƣơng để giám sát và yêu cầu cơ sở không đƣợc hoạt động cho đến khi đƣợc cấp 
Giấy chứng nhận. Cơ sở phải nộp lại hồ sơ để đƣợc xem xét cấp Giấy chứng nhận 
theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bƣu chính 

c) Thành phần hồ sơ: 

-  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
(theo mẫu). 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh 
dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở). 

- Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an 
toàn thực phẩm, bao gồm: 

+ Bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở; 
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+ Sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống; 

+ Bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở. 

- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và ngƣời trực 
tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở). 

- Danh sách kết quả khám sức khoẻ của chủ cơ sở và ngƣời trực tiếp chế 
biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

- Danh sách kết quả cấy phân tìm vi khuẩn tả, lỵ trực khuẩn và thƣơng hàn 
của ngƣời trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với những vùng có 
dịch bệnh tiêu chảy đang lƣu hành theo công bố của Bộ Y tế. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

i) Phí và lệ phí 

- Phí thẩm xét hồ sơ: 500.000 (Năm trăm nghìn đồng) 

- Phí thẩm định cơ sở: 500.000-700.000 đ (Năm trăm – Bẩy trăm nghìn đồng) 

- Lệ phí: 150.000 đ ( Một trăm năm mƣời nghìn đồng) 

(Quy định tại số thứ tự 1 mục lục 1 Mức thu lệ phí quản lý An toàn thực 
phẩm và số thứ tự 10, 13 mục lục 2 Mức thu phí quản lý An toàn thực phẩm,Thông 
tƣ số 149/2013/TT-BTC ngày26/10/2013) 

k) Tên mẫu đơn  (Đính kèm ngay sau thủ tục này) 

Mẫu số 1: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm quy định tại Thông tƣ số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 

l) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: không 

m) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: 

- Luật an toàn thực phẩm năm 2010 ; 

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm; 

-  Thông tƣ số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Hƣớng dẫn 
quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 

- Thông tƣ số 30/2012/TT-BYT ngày 5 tháng 12 năm 2012 của Bộ trƣởng 
Bộ Y tế quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ 
ăn uống, kinh doanh thức ăn đƣờng phố; 

- Thông tƣ số 149/2013/TT-BTC ngày26/10/2013 Quy định mức thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm. 
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Mẫu số 01 

(Ban hành kèm theo Thông tư số47/2014/TT-BYT 

ngày 11 tháng 12 năm  2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 

CỘNG HÒA 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 kinh doanh dịch vụ ăn uống) 

 

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

 

Họ và tên chủ cơ sở: ........................................................................................  

Tên cơ sở: .............................................................................................……… 

Địa chỉ trụ sở (theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh): 

........................................................................................................................... 

Điện thoại:..................................Fax:................................................................ 

Địa chỉ kinh doanh (nếu khác với địa chỉ cơ sở theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh)             

………..………………………………………………………………………. 

........................................................................................................................... 

Điện thoại:..................................Fax:................................................................ 

Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 

..………………………………………………………………………………. 

Quy mô kinh doanh dự kiến (tổng số suất ăn/lần phục vụ):…... ...................... 

..………………………………………………………………………………. 

Số lƣợng ngƣời lao động:......................(trực tiếp:...........; gián tiếp:...............) 

Đề nghị đƣợc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 

...................................................................................................................................... 

…….....………………………………………………………………………………. 

 

 CHỦ CƠ SỞ 

(ký tên & ghi rõ họ tên) 
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2. Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại 

Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 

a) Trình tự thực hiện 

- Bƣớc 1: Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi Cấp 

giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; 

- Bƣớc 2: Trong thời gian 7 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ xin 

cấp đổi Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp đổi Giấy 

chứng nhận cho cơ sở; trƣờng hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở 

lý do không cấp đổi Giấy chứng nhận. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bƣu chính 

c) Thành phần hồ sơ: 

-  Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận (theo phụ lục 5) 

- Giấy chứng nhận đang còn thời hạn (bản gốc); 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản của cơ quan có thẩm 

quyền xác nhận sự thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở (bản sao công chứng); 

- Bản sao kết quả khám sức khỏe, Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực 

phẩm của chủ cơ sở mới (trƣờng hợp đổi chủ cơ sở) có xác nhận của cơ sở. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

đ) Thời hạn giải quyết:  7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 

i) Phí và lệ phí: Không 

k) Tên mẫu đơn:   Mẫu số 4: Mẫu Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quy định tại  Thông tƣ số 47/2014/TT-BYT 

ngày 11 tháng 12 năm 2014. 

l) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không 

m) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:  

-  Luật an toàn thực phẩm năm 2010; 

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm; 

- Thông tƣ số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Hƣớng dẫn 

quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. 
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Mẫu số 04 

(Ban hành kèm theo Thông tư số47/2014/TT-BYT 

ngày 11 tháng 12 năm  2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI  

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 đƣợc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm số......................., ngày.... tháng...... năm...........của....................... 

....................................................................................................................... 

Lý do cấp đổi:…………………………………………………………… 

Hồ sơ cấp đổi lại Giấy chứng nhận bao gồm : 

1. Đơn đề nghị  cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

2........................................................................................................................ 

3........................................................................................................................ 

4........................................................................................................................ 

....................................................................................................................... 

.......................................................................................................................  

 CHỦ CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 


