
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

   TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 2067/QĐ-UBND An Giang, ngày 17 tháng 8 năm 2022 

    

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ 

sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 

92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 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 tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1643/QĐ-BKHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi 

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

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-KHĐT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ và huỷ công khai trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính 

thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 1330/QĐ-BKHĐT ngày 26 tháng 7 năm 2022 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 1014/QĐ-BKHĐT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
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 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang tại Tờ 

trình số 123/TTr-SKHĐT ngày 16 tháng 8 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

- Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính số 01, 02, 03, 04 Mục A và thủ tục 

hành chính số 01 Mục B ban hành theo Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 20 

tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc Công bố Danh 

mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư.   

- Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính số 01 Mục A, 03, 04 Mục B ban hành 

theo Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban 

hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và 

vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư.   

- Bãi bỏ thủ tục hành chính số 01, 02 Mục B ban hành theo Quyết định số 

1392/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, 

bổ sung lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn ưu đãi của các 

nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.   

- Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính số 01, 02, 03, 04, 05 Mục 1 Phần A 

ban hành theo Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2021 của 

Ủy ban nhân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính bị 

bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính số 09 Mục 2 Nội dung thứ 2 Phần A 

ban hành theo Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của 

Ủy ban nhân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ, hủy bỏ công khai lĩnh vực đấu thầu, Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh 

nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Bãi bỏ Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2019 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục 
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hành chính ban hành mới lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.   

- Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính số 01, 02, 03, 04, 05 lĩnh vực Đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu; thủ tục hành chính số 29, 30, 31, 32, 

33 lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; thủ tục hành chính số 102 

lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghệp nhỏ và vừa, Phần IV, Phụ lục 1 ban hành theo 

Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2022 về việc công bố Danh 

mục thủ tuc thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh An Giang. 

- Bãi bỏ thủ tục hành chính số 103 lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghệp nhỏ và 

vừa, Phần IV, Phụ lục 1 ban hành theo Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 14 

tháng 4 năm 2022 về việc công bố Danh mục thủ tuc thực hiện và không thực 

hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Cục kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- UBMTTQ tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở, Ban, Ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công; 

- Website tỉnh; 

- Lưu: VT, TH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH AN GIANG 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)  

 

A.  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 

TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

I. Lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

01 

Hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ phát triển 

nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và 

tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá 

trị 

14 ngày làm 

việc kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ để 

xuất nhu cầu hỗ 

trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa 

Cơ quan tổ chức, hỗ 

trợ DNNVV 
Không có 

- Luật Doanh nghiệp Nhỏ 
và vừa. 
- Nghị định số 80/2021/NĐ-

CP ngày 62/8/2021 quy 

định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của 

Luật hỗ trợ DNNVV  

- Thông tư số 06/2022/TT-

BKHĐT ngày 10/5/2022 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Hướng dẫn một số điều của 

Nghị định số 80/2021/NĐ-

CP ngày 62/8/2021 quy 

định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của 

Luật hỗ trợ DNNVV  
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

STT Mã TTHC  Tên TTHC  

Tên VBQPPL, quy định 

nội dung sửa đổi, bổ 

sung, thay thế 

Lĩnh vực  Cơ quan thực hiện 

1 1.009491.000.00..H01 

Thẩm định báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi, 

quyết định chủ trương 

đầu tư dự án PPP do nhà 

đầu tư đề xuất 

- Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư số 

64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020; 

- Nghị định số 

35/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021. 

Lĩnh vực Đầu tư 

theo phương thức 

đối tác công tư 

- Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh; 

- Hội đồng thẩm định 

cấp cơ sở hoặc đơn vị 

trực thuộc được giao 

thực hiện nhiệm vụ 

thẩm định. 

 

2 1.009492.000.00.H01 

Thẩm định báo cáo 

nghiên cứu khả thi, 

quyết định phê duyệt dự 

án PPP do nhà đầu tư đề 

xuất 

- Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư số 

64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020; 

- Nghị định số 

35/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021. 

Lĩnh vực Đầu tư 

theo phương thức 

đối tác công tư 

- Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh; 

- Hội đồng thẩm định 

cấp cơ sở hoặc đơn vị 

trực thuộc được giao 

thực hiện nhiệm vụ 

thẩm định. 

 



6 

STT Mã TTHC  Tên TTHC  

Tên VBQPPL, quy định 

nội dung sửa đổi, bổ 

sung, thay thế 

Lĩnh vực  Cơ quan thực hiện 

3 1.009493.000.00.H01 

Thẩm định nội dung 

điều chỉnh quyết định 

chủ trương đầu tư, quyết 

định điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án PPP 

do nhà đầu tư đề xuất 

- Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư số 

64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020; 

- Nghị định số 

35/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021. 

Lĩnh vực Đầu tư 

theo phương thức 

đối tác công tư 

 

- Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh; 

- Hội đồng thẩm định 

cấp cơ sở hoặc đơn vị 

trực thuộc được giao 

thực hiện nhiệm vụ 

thẩm định. 

 

4 1.009494.000.00.H01 

Thẩm định nội dung 

điều chỉnh báo cáo 

nghiên cứu khả thi, 

quyết định phê duyệt 

điều chỉnh dự án PPP do 

nhà đầu tư đề xuất 

- Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư số 

64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020; 

- Nghị định số 

35/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021. 

Lĩnh vực Đầu tư 

theo phương thức 

đối tác công tư 

- Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh; 

- Hội đồng thẩm định 

cấp cơ sở hoặc đơn vị 

trực thuộc được giao 

thực hiện nhiệm vụ 

thẩm định. 
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STT Mã TTHC  Tên TTHC  

Tên VBQPPL, quy định 

nội dung sửa đổi, bổ 

sung, thay thế 

Lĩnh vực  Cơ quan thực hiện 

5 2.002283.000.00.H01 

Danh mục dự án đầu tư 

có sử dụng đất do nhà 

đầu tư đề xuất (đối với 

dự án không thuộc diện 

chấp thuận chủ trương 

đầu tư) 

- Luật Đấu thầu số 

43/2013/QH13 ngày 26 

tháng 11 năm 2013; 

- Nghị định số 

25/2020/NĐ-CP ngày 28 

tháng 02 năm 2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021. 

- Thông tư số 

09/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 11 năm 

2021 

Lĩnh vực đấu thầu 

lựa chọn chọn nhà 

thầu 

- Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, các cơ quan có liên 

quan, 

- Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh. 

6 2.002050.000.00.H01 

Lập, phê duyệt kế hoạch 

thực hiện chương trình, 

dự án sử dụng vốn 

ODA, vốn vay ưu đãi, 

vốn đối ứng hằng năm 

- Luật Đầu tư công 
- Nghị định số 

114/2021/NĐ-CP 

Đầu tư bằng vốn hỗ 

trợ phát triển chính 

thức (ODA) và viện 

trợ không hoàn lại 

không thuộc hỗ trợ 

phát triển chính 

thức 

Cơ quan chủ quản 
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STT Mã TTHC  Tên TTHC  

Tên VBQPPL, quy định 

nội dung sửa đổi, bổ 

sung, thay thế 

Lĩnh vực  Cơ quan thực hiện 

7 1.008423.000.00.H01 

 

Lập, thẩm định, quyết 

định đầu tư chương 

trình, dự án đầu tư sử 

dụng vốn ODA, vốn vay 

ưu đãi thuộc thẩm quyền 

của người đứng đầu cơ 

quan chủ quản (Quyết 

định chủ trương đầu tư 

chương trình, dự án 

thuộc thẩm quyền của 

người đứng đầu cơ quan 

chủ quản) 

 

- Luật Đầu tư công 
- Nghị định số 
114/2021/NĐ-CP 

Đầu tư bằng vốn hỗ 

trợ phát triển chính 

thức (ODA) và viện 

trợ không hoàn lại 

không thuộc hỗ trợ 

phát triển chính 

thức 

Cơ quan chủ quản 

8 2.002053.000.00.H01 

Lập, phê duyệt kế hoạch 

tổng thể thực hiện 

chương trình, dự án sử 

dụng vốn ODA, vốn vay 

ưu đãi, vốn đối ứng 

- Luật Đầu tư công 
- Nghị định số 
114/2021/NĐ-CP 

 

Đầu tư bằng vốn hỗ 

trợ phát triển chính 

thức (ODA) và viện 

trợ không hoàn lại 

không thuộc hỗ trợ 

phát triển chính 

thức 

 

Cơ quan chủ quản 
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STT Mã TTHC  Tên TTHC  

Tên VBQPPL, quy định 

nội dung sửa đổi, bổ 

sung, thay thế 

Lĩnh vực  Cơ quan thực hiện 

9 2.000529.000.00.H01 

Thành lập doanh nghiệp 

do nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ do cơ 

quan đại diện chủ sở hữu 

(Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh) quyết định thành lập 

hoặc được giao quản lý 

(Thành lập công ty TNHH 

một thành viên do UBND 

cấp tỉnh quyết định thành 

lập) 

- Luật Doanh nghiệp năm 

2020. 

- Luật quản lý, sử dụng vốn 

nhà nước đầu tư vào sản 

xuất, kinh doanh tại doanh 

nghiệp năm 2014. 

- Nghị định số 23/2022/NĐ-

CP ngày 05/4/2022 của 

Chính phủ về thành lập, sắp 

xếp, chuyển đổi sở hữu, 

chuyển giao quyền đại diện 

chủ sở hữu tại doanh nghiệp 

nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ 

Thành lập và sắp xếp 

lại doanh nghiệp do 

nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ 

UBND tỉnh 

10 2.001061.000.00.H01 

Hợp nhất, sáp nhập doanh 

nghiệp do nhà nước nắm 

giữ 100% vốn điều lệ do 

cơ quan đại diện chủ sở 

hữu (Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh) quyết định thành lập 

hoặc được giao quản lý 

(Hợp nhất, sáp nhập công 

ty TNHH một thành viên 

do UBND cấp tỉnh quyết 

định thành lập, hoặc được 

giao quản lý) 

- Luật Doanh nghiệp năm 

2020. 

- Luật quản lý, sử dụng vốn 

nhà nước đầu tư vào sản 

xuất, kinh doanh tại doanh 

nghiệp năm 2014. 

- Nghị định số 23/2022/NĐ-

CP ngày 05/4/2022 của 

Chính phủ về thành lập, sắp 

xếp, chuyển đổi sở hữu, 

chuyển giao quyền đại diện 

chủ sở hữu tại doanh nghiệp 

nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ 

Thành lập và sắp xếp 

lại doanh nghiệp do 

nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ 

UBND tỉnh 
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STT Mã TTHC  Tên TTHC  

Tên VBQPPL, quy định 

nội dung sửa đổi, bổ 

sung, thay thế 

Lĩnh vực  Cơ quan thực hiện 

11 2.001025.000.00.H01 

Chia, tác doanh nghiệp do 

nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ do cơ quan đại 

diện chủ sở hữu (Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh) quyết 

định thành lập hoặc được 

giao quản lý (Chia, tách 

công ty TNHH một thành 

viên do UBND cấp tỉnh 

quyết định thành lập hoặc 

được giao quản lý) 

- Luật Doanh nghiệp năm 

2020. 

- Luật quản lý, sử dụng vốn 

nhà nước đầu tư vào sản 

xuất, kinh doanh tại doanh 

nghiệp năm 2014. 

- Nghị định số 23/2022/NĐ-

CP ngày 05/4/2022 của 

Chính phủ về thành lập, sắp 

xếp, chuyển đổi sở hữu, 

chuyển giao quyền đại diện 

chủ sở hữu tại doanh nghiệp 

nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ 

Thành lập và sắp xếp 

lại doanh nghiệp do 

nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ 

UBND tỉnh 

12 1.002395.000.00.H01 

Tạm ngừng, đình chỉ hoạt 

động, chấm dứt kinh 

doanh tại doanh nghiệp do 

nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ do cơ quan đại 

diện chủ sở hữu (Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quyết 

định thành lập hoặc được 

giao quản lý). (Tạm ngừng 

kinh doanh công ty TNHH 

một thành viên (cấp tỉnh)) 

- Luật Doanh nghiệp năm 

2020. 

- Luật quản lý, sử dụng vốn 

nhà nước đầu tư vào sản 

xuất, kinh doanh tại doanh 

nghiệp năm 2014. 

- Nghị định số 23/2022/NĐ-

CP ngày 05/4/2022 của 

Chính phủ về thành lập, sắp 

xếp, chuyển đổi sở hữu, 

chuyển giao quyền đại diện 

chủ sở hữu tại doanh nghiệp 

nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ 

Thành lập và sắp xếp 

lại doanh nghiệp do 

nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ 

UBND tỉnh 
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STT Mã TTHC  Tên TTHC  

Tên VBQPPL, quy định 

nội dung sửa đổi, bổ 

sung, thay thế 

Lĩnh vực  Cơ quan thực hiện 

13 2.001021.000.00.H01 

Giải thể doanh nghiệp 

do nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ (do 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết định thành lập 

hoặc giao quản lý) ( Giải 

thể công ty TNHH một 

thành viên (cấp tỉnh) 

- Luật Doanh nghiệp năm 
2020. 
- Luật quản lý, sử dụng 
vốn nhà nước đầu tư vào 
sản xuất, kinh doanh tại 
doanh nghiệp năm 2014. 
- Nghị định số 
23/2022/NĐ-CP ngày 
05/4/2022 của Chính phủ 
về thành lập, sắp xếp, 
chuyển đổi sở hữu, 
chuyển giao quyền đại 
diện chủ sở hữu tại doanh 
nghiệp nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều lệ 

Thành lập và sắp 

xếp lại doanh 

nghiệp do nhà nước 

nắm giữ 100% vốn 

điều lệ 

UBND tỉnh 

14 2.001999.000.00.H01 

Thủ tục hỗ trợ tư vấn, 

hướng dẫn hồ sơ, thủ tục 

chuyển đổi hộ kinh 

doanh thành doanh 

nghiệp (Thông báo thủ 

tục hỗ trợ tư vấn, hướng 

dẫn hồ sơ, thủ tục thành 

lập doanh nghiệp) 

- Luật doanh nghiệp Nhỏ 
và vừa 
- Nghị định số 
80/2021/NĐ-CP ngày 
62/8/2021 quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật hỗ 
trợ DNNVV 

Hỗ trợ doanh 

nghiệp Nhỏ và vừa 

Cơ quan tổ chức, hỗ trợ 

DNNVV 
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C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Tên VBQPPL quy 

định việc bãi bỏ thủ 

tục hành chính 

Lĩnh vực 
Tên cơ quan thực 

hiện 

1 2.001932.000.00.H01 

Lập, thẩm định, quyết định đầu tư 

chương trình, dự án đầu tư thuộc 

thẩm quyền của người đứng đầu 

cơ quan chủ quản (cấp tỉnh) 

- Luật Đầu tư công 

- Nghị định số 

114/2021/NĐ-CP 

Đầu tư bằng vốn hỗ 

trợ phát triển chính 

thức (ODA) và viện 

trợ không hoàn lại 

không thuộc hỗ trợ 

phát triển chính 

thức 

Cơ quan chủ quản 

2 2.000045.000.00.H01 

Lập, thẩm định, quyết định phê 

duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ 

thuật, phi dự án sử dụng vốn 

ODA không hoàn lại 

- Luật Đầu tư công 
- Nghị định số 
114/2021/NĐ-CP 

Đầu tư bằng vốn hỗ 

trợ phát triển chính 

thức (ODA) và viện 

trợ không hoàn lại 

không thuộc hỗ trợ 

phát triển chính 

thức 

Cơ quan chủ quản 

3 2.002003.000.00.H01 
Thủ tục đề nghị hỗ trợ sử dụng 

dịch vụ tư vấn 

- Luật Doanh 
nghiệp Nhỏ và vừa. 
- Nghị định 
39/2018/NĐ-CP 
quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành 
một số điều của 
Luật hỗ trợ 
DNNVV 

Lĩnh vực Hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ 

và vừa 

Cơ quan tổ chức, hỗ 

trợ DNNVV 
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