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DANH MỤC 1
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 THỰC HIỆN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG CỦA TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 337 /QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

MỤC A: DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CẤP TỈNH

STT

MÃ SỐ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Phê duyệt
mới /Nâng
cấp lên mức
độ 3, 4

MỨC ĐỘ
DỊCH VỤ
CÔNG
TRỰC
TUYẾN
Mức
độ 3

I

Mức
độ 4

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH (23 DVCTT mức độ 4)

1

1.009742.000.00.00.H34

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân Phê duyệt mới
cấp tỉnh đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân
mức độ 4
gôn

2

1.009748.000.00.00.H34

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý quy Phê duyệt mới
mức độ 4
định tại khoản 7 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP

X

1.009755.000.00.00.H34

Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thực Phê duyệt mới
hiện tại khu kinh tế quy định tại khoản 4 Điều 30 của Nghị
mức độ 4
định số 31/2021/NĐ-CP

X

3

X

2

STT

MÃ SỐ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Phê duyệt
mới /Nâng
cấp lên mức
độ 3, 4

MỨC ĐỘ
DỊCH VỤ
CÔNG
TRỰC
TUYẾN
Mức
độ 3

Mức
độ 4

1.009756.000.00.00.H34

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án Phê duyệt mới
mức độ 4
không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư (BQL)

X

5

1.009757.000.00.00.H34

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp Phê duyệt mới
thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
mức độ 4
(BQL)

X

6

1.009759.000.00.00.H34

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp Phê duyệt mới
mức độ 4
thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý

X

7

1.009760.000.00.00.H34

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã
được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc Phê duyệt mới
diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án
mức độ 4
đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của
UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

X

8

1.009762.000.00.00.H34

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu
tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối

Phê duyệt mới
mức độ 4

X

4

3

STT

MÃ SỐ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Phê duyệt
mới /Nâng
cấp lên mức
độ 3, 4

MỨC ĐỘ
DỊCH VỤ
CÔNG
TRỰC
TUYẾN
Mức
độ 3

Mức
độ 4

với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương
đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

9

10

11

1.009763.000.00.00.H34

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu
tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối Phê duyệt mới
mức độ 4
với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương
đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

X

1.009764.000.00.00.H34

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách,
sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm Phê duyệt mới
mức độ 4
quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh
hoặc Ban Quản lý

X

1.009765.000.00.00.H34

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách,
hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối Phê duyệt mới
mức độ 4
với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương
đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

X

4

STT

MÃ SỐ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Phê duyệt
mới /Nâng
cấp lên mức
độ 3, 4

MỨC ĐỘ
DỊCH VỤ
CÔNG
TRỰC
TUYẾN
Mức
độ 3

Mức
độ 4

1.009766.000.00.00.H34

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng
quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu Phê duyệt mới
tư để góp vốn vào doanh nghiệp đối với dự án đầu tư thuộc
mức độ 4
thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp
tỉnh hoặc Ban Quản lý

X

1.009767.000.00.00.H34

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng
quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu Phê duyệt mới
tư để hợp tác kinh doanh đối với dự án đầu tư thuộc thẩm
mức độ 4
quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh
hoặc Ban Quản lý

X

14

1.009768.000.00.00.H34

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của
tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận Phê duyệt mới
mức độ 4
chủ trương đầu tư (Khoản 3 Điều 54 Nghị định số
31/2021/NĐ-CP)

X

15

1.009769.000.00.00.H34

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của Phê duyệt mới
tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy
mức độ 4
chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận

X

12

13

5

STT

MÃ SỐ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Phê duyệt
mới /Nâng
cấp lên mức
độ 3, 4

MỨC ĐỘ
DỊCH VỤ
CÔNG
TRỰC
TUYẾN
Mức
độ 3

Mức
độ 4

chủ trương đầu tư hoặc dự án đã được chấp thuận chủ
trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại
khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư (Khoản 4 Điều 54 Nghị
định số 31/2021/NĐ-CP)
1.009770.000.00.00.H34

Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư đối với Phê duyệt mới
dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu
mức độ 4
tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

X

17

1.009771.000.00.00.H34

Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đối với dự án đầu tư Phê duyệt mới
thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND
mức độ 4
cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

X

18

1.009772.000.00.00.H34

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Phê duyệt mới
mức độ 4

X

19

1.009774.000.00.00.H34

Thủ tục cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký Phê duyệt mới
mức độ 4
đầu tư (BQL)

X

16

6

STT

MÃ SỐ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Phê duyệt
mới /Nâng
cấp lên mức
độ 3, 4

MỨC ĐỘ
DỊCH VỤ
CÔNG
TRỰC
TUYẾN
Mức
độ 3

Mức
độ 4

1.009773.000.00.00.H34

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (BQL)

Phê duyệt mới
mức độ 4

X

21

1.009775.000.00.00.H34

Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, Phê duyệt mới
mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước
mức độ 4
ngoài (BQL)

X

22

1.009776.000.00.00.H34

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước Phê duyệt mới
mức độ 4
ngoài trong hợp đồng BCC (BQL)

X

23

1.009777.000.00.00.H34

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà Phê duyệt mới
mức độ 4
đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC (BQL)

X

20

II

1

SỞ CÔNG THƯƠNG (12 DVCTT mức độ 4)
2.000637.000.00.00.H34

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc
lá

Nâng cấp mức
độ 3 thành
mức độ 4

X

7

STT

MÃ SỐ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Phê duyệt
mới /Nâng
cấp lên mức
độ 3, 4

MỨC ĐỘ
DỊCH VỤ
CÔNG
TRỰC
TUYẾN
Mức
độ 3

2

3

4

5

Mức
độ 4

2.000640.000.00.00.H34

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây
thuốc lá

Nâng cấp mức
độ 3 thành
mức độ 4

X

2.000136.000.00.00.H34

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh
doanh mua bán LPG

Nâng cấp mức
độ 3 thành
mức độ 4

X

2.000339.000.00.00.H34

Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính,
tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều Phê duyệt mới
mức độ 4
chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ
sở bán lẻ

X

2.000334.000.00.00.H34

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung
tâm thương mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở Phê duyệt mới
bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và
mức độ 4
không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến
mức dưới 500m2

X

8

STT

MÃ SỐ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Phê duyệt
mới /Nâng
cấp lên mức
độ 3, 4

MỨC ĐỘ
DỊCH VỤ
CÔNG
TRỰC
TUYẾN
Mức
độ 3

Mức
độ 4

6

2.000322.000.00.00.H34

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm Phê duyệt mới
mức độ 4
trong trung tâm thương mại

X

7

1.001441.000.00.00.H34

Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Phê duyệt mới
mức độ 4

X

8

2.000662.000.00.00.H34

Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được Phê duyệt mới
mức độ 4
tiếp tục hoạt động

X

9

2.001175.000.00.00.H34

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản Phê duyệt mới
mức độ 4
xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

X

10

2.001161.000.00.00.H34

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất Phê duyệt mới
sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công
mức độ 4
nghiệp

X

11

2.001272.000.00.00.H34

Đăng ký thương nhân hoạt động thương mại biên giới Việt Phê duyệt mới
mức độ 4
Nam - Lào

X

9

STT

MÃ SỐ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Phê duyệt
mới /Nâng
cấp lên mức
độ 3, 4

MỨC ĐỘ
DỊCH VỤ
CÔNG
TRỰC
TUYẾN
Mức
độ 3

12

III

2.001264.000.00.00.H34

Thủ tục lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa Phê duyệt mới
tạm nhập, tái xuất có điều kiện và hàng hóa tạm nhập, tái
mức độ 4
xuất theo Giấy phép qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới

Mức
độ 4
X

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (03 DVCTT mức độ 4)

1

1.005095.000.00.00.H34

Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Phê duyệt mới
mức độ 4

X

2

1.005098.000.00.00.H34

Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

Phê duyệt mới
mức độ 4

X

3

1.005142.000.00.00.H34

Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Phê duyệt mới
mức độ 4

X

IV

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (01 DVCTT mức độ 4)

10

STT

MÃ SỐ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Phê duyệt
mới /Nâng
cấp lên mức
độ 3, 4

MỨC ĐỘ
DỊCH VỤ
CÔNG
TRỰC
TUYẾN
Mức
độ 3

1
V

1

2.000148.000.00.00.H34

Mức
độ 4

Phê duyệt mới
mức độ 4

X

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Nâng cấp mức
độ 3 thành
mức độ 4

X

Nâng cấp mức
độ 3 thành
mức độ 4

X

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (06 DVCTT mức độ 4)

1.001440.000.00.00.H34

2

1.003676.000.00.00.H34

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh

3

1.000379.000.00.00.H34

Thủ tục cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia Phê duyệt mới
mức độ 4
đình

X

4

1.003654.000.00.00.H34

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh

Phê duyệt mới
mức độ 4

X

11

STT

MÃ SỐ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Phê duyệt
mới /Nâng
cấp lên mức
độ 3, 4

MỨC ĐỘ
DỊCH VỤ
CÔNG
TRỰC
TUYẾN
Mức
độ 3

Mức
độ 4

5

1.000454.000.00.00.H34

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân Phê duyệt mới
mức độ 4
bạo lực gia đình

X

6

2.000022.000.00.00.H34

Thủ tục cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia Phê duyệt mới
mức độ 4
đình

X

MỤC B: DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CẤP HUYỆN

STT

MÃ SỐ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Phê duyệt
mới /Nâng
cấp lên mức
độ 4

MỨC ĐỘ
DỊCH VỤ
CÔNG
TRỰC
TUYẾN
Mức
độ 3

I

Lĩnh vực Giáo dục tiểu học (01 DVCTT mức độ 4)

Mức
độ 4

12

STT

MÃ SỐ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Phê duyệt
mới /Nâng
cấp lên mức
độ 4

MỨC ĐỘ
DỊCH VỤ
CÔNG
TRỰC
TUYẾN
Mức
độ 3

Phê duyệt mới
mức độ 4

X

Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở Phê duyệt mới
tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của
mức độ 4
Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

X

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

1

1.005099.000.00.00.H34

II

Lĩnh vực Gia đình (01 DVCTT mức độ 4)

1

1.003140.000.00.00.H34

Mức
độ 4

13

MỤC C: DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CẤP XÃ

STT

MÃ SỐ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Phê duyệt
mới /Nâng
cấp lên mức
độ 4

I

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (01 DVCTT mức độ 4)

1

1.004441.000.00.00.H34

MỨC ĐỘ
DỊCH VỤ
CÔNG TRỰC
TUYẾN
Mức
độ 3

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo Phê duyệt mới
mức độ 4
dục tiểu học

Mức
độ 4

X

MỤC D: DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THỰC HIỆN CHUNG CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN

STT

I

MÃ SỐ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Phê duyệt
mới /Nâng
cấp lên mức
độ 4

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (01 DVCTT mức độ 4)

MỨC ĐỘ
DỊCH VỤ
CÔNG TRỰC
TUYẾN
Mức
độ 3

Mức
độ 4

14

STT

1

MÃ SỐ TTHC

1.004831.000.00.00.H34

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Phê duyệt
mới /Nâng
cấp lên mức
độ 4

Phê duyệt mới
mức độ 4

MỨC ĐỘ
DỊCH VỤ
CÔNG TRỰC
TUYẾN
Mức
độ 3

Mức
độ 4
X

MỤC E: DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN BÃI BỎ (LÝ DO: THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ MÃ SỐ ĐÃ BÃI BỎ TRÊN
CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH)
STT

MÃ SỐ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ghi chú

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH (bãi bỏ 28 DVCTT mức độ 4)
1

2

1.005383.000.00.00.H34

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 805/QĐdự án không thuộc diện quyết định chủ UBND ngày 23/11/2020; Quyết định số
trương đầu tư
806/QĐ-UBND ngày 23/11/2020.

2.001698.000.00.00.H34

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 805/QĐnhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký UBND ngày 23/11/2020; Quyết định số
đầu tư
806/QĐ-UBND ngày 23/11/2020.

15

STT

3

4

5

6

7

8

MÃ SỐ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ghi chú

2.001693.000.00.00.H34

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 805/QĐchứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường UBND ngày 23/11/2020; Quyết định số
hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương
806/QĐ-UBND ngày 23/11/2020.
đầu tư)

1.003152.000.00.00.H34

Giãn tiến độ đầu tư

Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 805/QĐUBND ngày 23/11/2020; Quyết định số
806/QĐ-UBND ngày 23/11/2020.

2.001013.000.00.00.H34

Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 805/QĐQuyết định chủ trương đầu tư của Ban quản UBND ngày 23/11/2020; Quyết định số
lý
806/QĐ-UBND ngày 23/11/2020.

2.000844.000.00.00.H34

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 805/QĐBan quản lý
UBND ngày 23/11/2020; Quyết định số
806/QĐ-UBND ngày 23/11/2020.

1.003071.000.00.00.H34

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 805/QĐUBND ngày 23/11/2020; Quyết định số
806/QĐ-UBND ngày 23/11/2020.

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 805/QĐUBND ngày 23/11/2020; Quyết định số
806/QĐ-UBND ngày 23/11/2020.

1.003343.000.00.00.H34

16

STT

9

10

11

12

13

14

MÃ SỐ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ghi chú
Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 805/QĐUBND ngày 23/11/2020; Quyết định số
806/QĐ-UBND ngày 23/11/2020.

2.001028.000.00.00.H34

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

1.002365.000.00.00.H34

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban
Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 200/QĐnhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc
UBND ngày 16/4/2021
diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

2.001911.000.00.00.H34

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng
Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 200/QĐChính phủ (đối với dự án không thuộc diện
UBND ngày 16/4/2021
cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

1.005382.000.00.00.H34

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội
Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 200/QĐ(đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp
UBND ngày 16/4/2021
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

1.004668.000.00.00.H34

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của
Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 200/QĐvới dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy UBND ngày 16/4/2021
chứng nhận đăng ký đầu tư)

2.001906.000.00.00.H34

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với
Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 200/QĐdự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu
UBND ngày 16/4/2021
tư

17

STT

MÃ SỐ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ghi chú

1.003928.000.00.00.H34

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 200/QĐquyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban UBND ngày 16/4/2021
nhân dân cấp tỉnh

16

2.001637.000.00.00.H34

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 200/QĐquyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng UBND ngày 16/4/2021
Chính phủ

17

2.001602.000.00.00.H34

Chuyển nhượng dự án đầu tư

18

2.001572.000.00.00.H34

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp
Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 200/QĐchia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi
UBND ngày 16/4/2021
loại hình tổ chức kinh tế

19

2.001511.000.00.00.H34

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 200/QĐđịnh của tòa án, trọng tài
UBND ngày 16/4/2021

20

1.003285.000.00.00.H34

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 200/QĐđăng ký đầu tư
UBND ngày 16/4/2021

15

Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 200/QĐUBND ngày 16/4/2021

18

STT

MÃ SỐ TTHC

21

1.003255.000.00.00.H34

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 200/QĐUBND ngày 16/4/2021

22

2.001067.000.00.00.H34

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 200/QĐUBND ngày 16/4/2021

23

2.001051.000.00.00.H34

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 200/QĐtư nước ngoài trong hợp đồng BCC
UBND ngày 16/4/2021

24

2.001042.000.00.00.H34

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 200/QĐnhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC UBND ngày 16/4/2021

25

1.002430.000.00.00.H34

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự
án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 200/QĐchứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá UBND ngày 16/4/2021
trị pháp lý tương đương

26

1.002387.000.00.00.H34

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không
được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

1.008384.000.00.00.H34

Quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án
sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 200/QĐChính phủ (đối với dự án không thuộc diện UBND ngày 16/4/2021
cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

27

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ghi chú

Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 200/QĐUBND ngày 16/4/2021

19

STT

28

MÃ SỐ TTHC

1.008385.000.00.00.H34

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ghi chú

Quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án
sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 200/QĐChính phủ (đối với dự án thuộc diện cấp Giấy UBND ngày 16/4/2021
chứng nhận đăng ký đầu tư)

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (bãi bỏ 07 DVCTT mức độ 3 và 02 DVCTT mức độ 4)
1

2

3

4

2.002131.000.00.00.H34

Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 805/QĐtrong y tế
UBND ngày 23/11/2020

2.002254.000.00.00.H34

Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên
Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 460/QĐbức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở XUBND ngày 07/07/2020.
quang chẩn đoán trong y tế)

2.000065.000.00.00.H34

Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố
Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 460/QĐbức xạ hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc
UBND ngày 07/07/2020.
sử dụng thiết bị X-quang y tế)

2.000086.000.00.00.H34

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc
DVCTT bãi bỏ do TTHC đã bị bãi bỏ trên
bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán
CSDL quốc gia về TTHC.
trong y tế)

20

STT

5

6

7

8

9

MÃ SỐ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ghi chú

2.000069.000.00.00.H34

Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc
Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 805/QĐbức xạ (sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán
UBND ngày 23/11/2020
trong y tế)

2.000081.000.00.00.H34

Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc
DVCTT bãi bỏ do TTHC đã bị bãi bỏ trên
bức xạ (sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán
CSDL quốc gia về TTHC.
trong y tế)

1.000184.000.00.00.H34

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành
Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 460/QĐcông việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang
UBND ngày 07/07/2020.
chẩn đoán trong y tế)

2.000112.000.00.00.H34

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa
DVCTT bãi bỏ do TTHC đã bị bãi bỏ trên
học và công nghệ không sử dụng ngân sách
CSDL quốc gia về TTHC.
nhà nước

1.000373.000.00.00.H34

Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động
DVCTT bãi bỏ do TTHC đã bị bãi bỏ trên
xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm,
CSDL quốc gia về TTHC.
hàng hoá của tổ chức, cá nhân

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (bãi bỏ 02 DVCTT mức độ 4)

21

STT

1

2

MÃ SỐ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ghi chú

1.004637.000.00.00.H34

Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 805/QĐCấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) UBND ngày 23/11/2020; Quyết định số
806/QĐ-UBND ngày 23/11/2020.

1.004640.000.00.00.H34

Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 805/QĐThay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất
UBND ngày 23/11/2020; Quyết định số
bản bản tin (địa phương)
806/QĐ-UBND ngày 23/11/2020.

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH (bãi bỏ 03 DVCTT mức độ 3 và 01 DVCTT mức độ 4)

2.001893.000.00.00.H34

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ
Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 460/QĐthuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức
UBND ngày 07/07/2020.
thuộc địa phương

1.003510.000.00.00.H34

Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản
Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 460/QĐghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho
UBND ngày 07/07/2020.
các tổ chức thuộc địa phương

3

1.003484.000.00.00.H34

Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ
Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 460/QĐthuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp,
UBND ngày 07/07/2020.
người mẫu

4

1.003533.000.00.00.H34

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, DVCTT bãi bỏ do TTHC đã bị bãi bỏ trên
người mẫu trong phạm vi địa phương
CSDL quốc gia về TTHC.

1

2

22

STT

MÃ SỐ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ghi chú

SỞ XÂY DỰNG (bãi bỏ 02 DVCTT mức độ 4)

1

2

1.004382.000.00.00.H34

Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng
Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 805/QĐcho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng
UBND ngày 23/11/2020; Quyết định số
tại Việt Nam (thực hiện hợp đồng của dự án
806/QĐ-UBND ngày 23/11/2020.
nhóm B, C)

1.002696.000.00.00.H34

Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa
công trình vào sử dụng đối với các công trình
trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở
Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng
Bãi bỏ DVCTT tại Quyết định số 805/QĐchuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm
UBND ngày 23/11/2020; Quyết định số
quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà
806/QĐ-UBND ngày 23/11/2020.
nước các công trình xây dựng, cơ quan
chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây
dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng
chuyên ngành

* Tổng số:
- Cung cấp 49 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
- Bãi bỏ 45 dịch vụ công trực tuyến.

