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PHỤ LỤC 1: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CỦA CÁC THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 

 

1. Cấp mới Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá 
1.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các biểu mẫu liên quan) 

- Trình tự thực hiện: 

+ Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Gửi hồ sơ về Sở 

Công Thương; 

+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương 

xem xét và cấp Giấy phép bán buôn thuốc lá. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời 

bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 05 ngày kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung; 

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Tổ 1 cửa Sở Công Thương. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a. Thành phần hồ sơ bao gồm: 

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá. 

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

3. Bảng kê diện tích, sơ đồ kho tàng, văn phòng làm việc và các khu phụ 

trợ khác, phương tiện vận tải. 

4. Bảng kê trang thiết bị: Hệ thống thông gió, phương tiện, thiết bị phòng 

cháy, chữa cháy, ẩm kế, nhiệt kế, các phương tiện phòng, chống sâu, mối, mọt; 

các giá hoặc bục, kệ đỡ kiện thuốc lá. 

5. Bản kê danh sách lao động, bản sao hợp đồng lao động, văn bằng 

chứng chỉ được đào tạo về kỹ thuật nông nghiệp từ trung cấp trở lên đối với cán 

bộ thu mua nguyên liệu. 

6. Bản sao hợp đồng nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh 

nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá 

hoặc hợp đồng xuất khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp đủ điều 

kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá. 

b. Số lượng: 01 bộ; 
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- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc; 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân; 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương. 

b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp 

thực hiện: Không. 

c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương. 

d. Cơ quan phối hợp: Không. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép; 

- Lệ phí: 

* Lệ phí thẩm định 

+ Thành phố, thị xã: 1.200.000đ/lượt; 

+ Tại các huyện: 600.000đ/lượt; 

* Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 

+ Thành phố, thị xã: 200.000đ/lượt; 

+ Tại các huyện: 100.000đ/lượt; 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;  

+ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 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 và kinh doanh thuốc lá. 

+ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương 

Quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 

06 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 và kinh doanh thuốc lá. 

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

chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh  

doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương  

mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép 

kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở 

Giao dịch hàng hoá. 
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Phụ lục 7 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 

2013 của Bộ Công Thương) 

TÊN DOANH NGHIỆP 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số:       /... ............., ngày...... tháng....... năm 20... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ 

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .(1) 

1. Tên doanh nghiệp:....................................................................................; 

2. Địa chỉ trụ sở chính:...................Điện thoại:...................Fax:..................; 

3. Văn phòng đại diện (nếu có).....................Điện thoại............Fax............; 

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp) số...........do...........................cấp ngày.......tháng......... năm............ 

5. Đề nghị .…...(1) xem xét cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá, 

cụ thể như sau: 

- Loại nguyên liệu thuốc lá:............(2) 

- Được phép nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá của 

các doanh nghiệp:..........(3) 

- Những hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định gồm:.........(4)xin cam 

đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 

tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư 

số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ- CP ngày 27 tháng 6 năm 

2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy định của 

pháp luật liên quan, nếu sai .....(4) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 

luật./.  

  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

(ký tên và đóng dấu) 

Chú thích: 

(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép 

(2): Ghi cụ thể các loại nguyên liệu thuốc lá (ví dụ: lá thuốc lá, sợi thuốc 

lá, thuốc lá tấm, lá tách cọng...). 

(3): Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại của các doanh nghiệp ủy thác xuất 

khẩu, nhập khẩu. 
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1.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Thu lệ phí
(9)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (7) Trả kết quả

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật
- (9) Thu lệ phí

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
- (5.1) Thẩm tra hồ sơ:

- (5.1.1) Đơn đề nghị
- (5.1.2) Chứng nhận ĐK KD

- (5.1.3) Hợp đồng lao động

- (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDLQG về Dân cư
- CSDL về ĐK Doanh nghiệp
- CSDL giấy phép kinh doanh 
thuốc lá
 

HS hợp lệ

- (5.1.1) Đơn đề nghị
- (5.1.2) Chứng nhận ĐK KD
- (5.1.3) Hợp đồng lao động

Cập nhật vào CSDL giấy phép 
kinh doanh thuốc lá
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1.3.  Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Sở
 C
ô
n
g 
th
ư
ơ
n
g

Chuẩn bị HS Nộp HS Nhận kết quả

Sở
 C
ô
n
g 
th
ư
ơ
n
g

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

P
h
ò
n
g 
ch
u
yê
n
 m
ô
n

Cấp mới Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

(hiện tại)

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Phê duyệt

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL  
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1.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 
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Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Sở
 C
ô
n
g 
th
ư
ơ
n
g

C
ơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

C
ơ
 q
u
an
 c
h
ủ
 q
u
ản

Chuẩn bị HS Nộp HS Đóng lệ phí 

Sở
 C
ô
n
g 
th
ư
ơ
n
g

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

P
h
ò
n
g 
ch
u
yê
n
 m
ô
n

Cấp mới Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (tương lai)
Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Nhận kết quả

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Phê duyệt

CSDLQG về 
dân cư

CSDLQG về ĐK 
doanh nghiệp

CSDL giấy 
phép kinh 

doanh thuốc lá

DV chuyển phát

Thông tin về công dân

Thông tin về doanh nghiệp

Thông tin về giấy phép kinh doanh thuốc lá

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Bộ Công an Bộ KH & ĐT Sở Công thương
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2. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa 

hàng, trạm bán lẻ xăng dầu 
2.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các biểu mẫu liên quan) 

- Trình tự thực hiện: 

+ Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Gửi hồ sơ về Sở Công 

thương 

+ Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ 

hợp lệ, Sở Công thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho thương nhân. Trường hợp từ chối 

cấp Giấy chứng nhận, Sở Công thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; 

+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương 

nhân bổ sung. 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Công thương. 

a. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu; 

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  của thương nhân chủ sở 

hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu; 

+ Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu; 

+ Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ 

xăng dầu: Giấy phép xây dựng và Bản vẽ thiết kế của cấp thẩm quyền cho xây 

dựng; 

+ Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên 

cửa hàng. 

(Bản sao có chứng thực hoặc bản copy có kèm bản chính để đối chiếu) 

- Số lượng: 1 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương. 

b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp 

thực hiện: Không. 

c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương. 
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d. Cơ quan phối hợp: Không. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận; 

e. Lệ phí:  

* Lệ phí thẩm định 

+ Thành phố, thị xã: 1.200.000đ/lượt; 

+ Tại các huyện: 600.000đ/lượt; 

* Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 

+ Thành phố, thị xã: 200.000đ/lượt; 

+ Tại các huyện: 100.000đ/lượt; 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm  2005;  

+ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh 

doanh xăng dầu; 

+ Công văn số 0917/BCT-TTTN ngày 21/01/2010 của Bộ Công thương về 

việc thực hiện Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về 

kinh doanh xăng dầu; 

+ Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu 

mỏ hóa lỏng; 

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

chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh  

doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương  

mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép 

kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở 

Giao dịch hàng hoá. 
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TÊN DOANH NGHIỆP           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

……………………….                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

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

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU 

KIỆN KINH DOANH CHO CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU 

 

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Kiên Giang 

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………............. 

Tên giao dịch đối ngoại: …………………………………………................ 

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………..................… 

Số điện thoại: ………………… Số Fax: ………………….................……… 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số………. do ………………………. cấp 

ngày …….. tháng ……... năm  

Mã số thuế: …………………………………………....................…………… 

Đề nghị Sở Công thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp theo quy định tại 

Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh 

doanh xăng dầu. 

Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu: …………………………………… 

Địa chỉ: …………………………………………………………… 

Điện thoại: ……………………….. Số Fax: ……………………… 

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 

84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng 

dầu, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật./. 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 

                (Ký tên và đóng dấu) 

 

Hồ sơ kèm theo gồm: 

1. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh 

nghiệp; 

2. Bảng kê khai trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu; 

3. Tài liệu về đầu tư xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu: 

- Bản sao hợp lệ Giấy phép xây dựng;  

- Bản sao hợp lệ Bảng vẽ thiết kế xây dựng;  

4. Bản sao hợp lệ chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và 

nhân viên trực tiếp tham gia bán lẻ xăng dầu theo bảng kê khai; 
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2.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Thu lệ phí
(9)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (7) Trả kết quả

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật
- (9) Thu lệ phí

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
+ (5.1) Thẩm tra hồ sơ:
  - (5.1.1) Đơn đăng ký

  - (5.1.2) Chứng nhận ĐK DN

  - (5.1.3) Kê khai thiết bị

+ (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDLQG về Dân cư
- CSDLQG về ĐK DN
- CSDL GCN kinh doanh xăng 
dầu

HS hợp lệ

- (5.1.1) Đơn đăng ký
- (5.1.2) Chứng nhận ĐK DN
- (5.1.3) Kê khai thiết bị

Cập nhật vào CSDL GCN kinh 
doanh xăng dầu
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2.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Sở
 C
ô
n
g 
th
ư
ơ
n
g

Chuẩn bị HS Nộp HS Nhận kết quả

Sở
 C
ô
n
g 
th
ư
ơ
n
g

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

P
h
ò
n
g 
ch
u
yê
n

m
ô
n

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối 

với cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu (hiện tại)

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Đóng lệ phí

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Phê duyệt
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2.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 
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Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Sở
 C
ô
n
g 
th
ư
ơ
n
g

C
ơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

C
ơ
 q
u
an
 c
h
ủ
 q
u
ản

Chuẩn bị HS Nộp HS Đóng lệ phí

Sở
 C
ô
n
g 
th
ư
ơ
n
g

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

P
h
ò
n
g 
ch
u
yê
n

m
ô
n

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với 

cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu (tương lai)
Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Nhận kết quả

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Phê duyệt

CSDLQG về 
dân cư

CSDLQG về ĐKDN
CSDL GCN kinh 
doanh xăng dầu

DV chuyển phát

Thông tin về công dân

Thông tin về doanh nghiệp

Thông tin về giấy chứng nhận xăng dầu

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Sở Công thương Bộ Công an Bộ KH&ĐT
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3. Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu (trường hợp hết hiệu lực) 
3.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các biểu mẫu liên quan) 

- Trình tự thực hiện: 

+ Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Gửi hồ sơ về Sở 

Công Thương; 

+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công 

thương xem xét và cấp Giấy phép bán buôn rượu. Trường hợp từ chối cấp phải 

trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung 

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Tổ 1 cửa Sở Công Thương. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a. Thành phần hồ sơ: 

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu theo 

Mẫu; 

2. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có đăng ký ngành nghề kinh 

doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu) và Giấy chứng nhận mã 

số thuế; 

3. Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có:  

- Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh rượu; 

- 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 rượu (để đảm bảo khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh 

được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);  

- Bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu 

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

luật đối với địa điểm kinh doanh; 

4. Báo cáo kết quả, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp: 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bảng 

kê chi tiết danh sách và bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán với mỗi tổ chức, 

cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu, các khoản 

thuế đã nộp; 
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- Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống bán buôn; 

5. Bảng kê danh sách thương nhân, bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh (có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh 

doanh rượu) và Giấy chứng nhận mã số thuế, Giấy phép kinh doanh sản phẩm 

rượu (nếu đã kinh doanh) của các doanh nghiệp đã hoặc sẽ thuộc hệ thống bán 

buôn sản phẩm rượu (tối thiểu phải có từ 03 thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu 

trở lên); 

6. Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của tổ chức, cá nhân 

sản xuất rượu hoặc của các doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu (trong đó ghi 

rõ địa bàn, loại sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh); 

7. Bản sao Giấy chứng nhận công bố hợp quy hoặc Giấy chứng nhận tiêu 

chuẩn các loại sản phẩm rượu của doanh nghiệp dự kiến kinh doanh; 

8. Hồ sơ về phương tiện vận chuyển bao gồm: bản sao giấy tờ chứng 

minh quyền sử dụng phương tiện vận chuyển (là sở hữu hoặc đồng sở hữu theo 

hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận 

tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp với thời gian thuê tối thiểu 

là 01 năm); tối thiểu phải có 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên; đáp ứng yêu 

cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian vận chuyển;  

9. Hồ sơ về năng lực tài chính: có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ 

hệ thống bán buôn của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận 

của ngân hàng tối thiểu 300 triệu Việt Nam đồng trở lên); 

10. Hồ sơ về kho hàng bao gồm: 

- Tài liệu chứng minh quyền sử dụng kho (là sở hữu, đồng sở hữu theo 

hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn của doanh nghiệp hoặc thuê sử dụng với 

thời gian tối thiểu là 01 năm); tối thiểu tổng diện tích phải từ 50 m
2
 trở lên hoặc 

khối tích phải từ 150 m
3 

trở lên; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của 

sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho;  

- Bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu 

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

luật đối với kho hàng; 

11. Bản sao Phiếu thu đã nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính. 

12. Bản gốc Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu. 

b. Số lượng: 01 bộ; 

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

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; 
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- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương. 

b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp 

thực hiện: Không. 

c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương. 

d. Cơ quan phối hợp: Không. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 

- Lệ phí:  

-  Lệ phí thẩm định:  

+ Thành phố, thị xã: 1.200.000đ/lượt 

+ Tại các huyện: 600.000đ/lượt 

- Lệ phí cấp Giấy phép: 

+ Thành phố, thị xã: 200.000đ/lượt 

+ Tại các huyện: 100.000đ/lượt; 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+  Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005; 

+ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản 

xuất, kinh doanh rượu; 

+  Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương 

hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ trình tự, thủ tục cấp giấy phép sản xuất, 

kinh doanh rượu; 

 +  Thông tư số 77/2012/TT-BTC, ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính V/v 

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 thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng 

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

thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa. 
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Phụ lục 29 

(Kèm  theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12  năm 2012 

của Bộ Công Thương) 

 

TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số:        /
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

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

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 

KINH DOANH BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU 

 

Kính gửi: Sở Công Thương ......................
(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:...............; 

Đề nghị Sở Công Thương ......................
(1)

 xem xét cấp Giấy phép kinh 

doanh bán buôn sản phẩm rượu, cụ thể: 

1. Ðược phép tổ chức bán buôn sản phẩm rượu, như sau: 

a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................
(2)

.... 

của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu 

có tên sau:  

.......................................................................
(3) 
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 Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................
(2)

.... của 

tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu có 

tên sau: .......................................................................
(3) 

 

b) Được phép tổ chức hệ thống bán buôn sản phẩm rượu tại tỉnh, thành 

phố ......................
(1) 

2. Ðược phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm: 

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

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 

94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 

39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của 

pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

                  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

                                                   (Họ và Tên, ký tên, đóng dấu) 

 

Chú thích: 
  (1)

: Ghi rõ tên tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp dự định xin phép để kinh 

doanh. 
 (2)

: Ghi rõ từng loại sản phẩm rượu như: Vang, Whisky, Cognac,..; 
(3)

: Ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh 

nghiệp phân phối rượu.  
 (4)

: Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm doanh nghiệp dự kiến xin phép 

để bán lẻ sản phẩm rượu 
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3.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Thu lệ phí
(9)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (7) Trả kết quả

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật
- (9) Thu lệ phí

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
- (5.1) Thẩm tra hồ sơ:

- (5.1.1) Đơn đề nghị
- (5.1.2) GCN ĐK DN

- (5.1.3) Báo cáo kinh doanh

- (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDLQG về Dân cư
- CSDLQG về ĐK Doanh 
nghiệp
- CSDL giấy phép kinh doanh 
rượu
 

HS hợp lệ

- (5.1.1) Đơn đề nghị
- (5.1.2) GCN ĐK DN
- (5.1.3) Báo cáo kinh doanh

Cập nhật vào CSDL giấy phép 
kinh doanh rượu
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3.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Sở
 C
ô
n
g 
th
ư
ơ
n
g

Chuẩn bị HS Nộp HS Nhận kết quả

Sở
 C
ô
n
g 
th
ư
ơ
n
g

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

P
h
ò
n
g 
ch
u
yê
n
 m
ô
n

Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu (trường hợp hết hiệu lực) (hiện tại)

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Phê duyệt

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL  
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3.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 
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Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Sở
 C
ô
n
g 
th
ư
ơ
n
g

C
ơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

C
ơ
 q
u
an
 c
h
ủ
 q
u
ản

Chuẩn bị HS Nộp HS Đóng lệ phí 

Sở
 C
ô
n
g 
th
ư
ơ
n
g

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

P
h
ò
n
g 
ch
u
yê
n
 m
ô
n

Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu (trường hợp hết hiệu lực) (tương lai)
Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Nhận kết quả

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Phê duyệt

CSDLQG về 
dân cư

CSDLQG về ĐK 
doanh nghiệp

CSDL giấy phép 
kinh doanh rượu

DV chuyển phát

Thông tin về công dân

Thông tin về doanh nghiệp

Thông tin về giấy phép kinh doanh rượu

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Bộ Công an Bộ KH & ĐT Sở Công thương

CSDL về thuế

Cục thuế tỉnh

Thông tin về thuế
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4. Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4 
4.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các biểu mẫu liên quan) 

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1. Nộp hồ sơ:  

* Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

 * Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Sở Giao thông vận tải. 

+ Bước 2. Nhận hồ sơ:  

 Trường hợp nếu hồ sơ chưa đủ theo quy định, trong thời hạn không quá 

02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở giao thông vận tải hướng dẫn 

trực tiếp hoặc bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân. 

+ Bước 3. Thẩm định hồ sơ: 

Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo và 

lập biên bản kiểm tra theo mẫu quy định. 

+ Bước 4. Trả kết quả: 

Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra 

đạt kết quả, Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, 

A3 và A4 cho cơ sở đào tạo. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng 

văn bản và nêu rõ lý do. 

 - Cách thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính. 

 - Thành phần hồ sơ: 

+ Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu; 

+ Quyết định thành lập cơ sở dạy nghề có chức năng đào tạo lái xe của cơ 

quan có thẩm quyền (bản sao có chứng thực) 

+ Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao 

chụp); 

+ Giấy đăng ký xe của xe tập lái đối với các hạng A1, A2, A3, A4 (bản 

sao chụp). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính. 

 - Thời hạn giải quyết:  

Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
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 + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Kiên Giang. 

 + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: không. 

 + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải phương tiện 

và người lái. 

 + Cơ quan phối hợp (nếu có): không. 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép đào tạo lái xe. 

 - Lệ phí (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Giao thông đường bộ ngày 28/11/2008. Có hiệu lực thực hiện ngày 

01/7/2009. 

+ Thông tư số 46/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới 

đường bộ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, được sửa đổi bổ sung 

bởi: 

Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

46/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ có hiệu 

lực kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2014. 
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PHỤ LỤC 16 

MẪU BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 

2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

BỘ, UBND…. 

TRƯỜNG (TRUNG 

TÂM)….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

  

BÁO CÁO 

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE 

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

1. Tên cơ sở đào tạo (Trường hoặc Trung tâm): 

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (Giám đốc, Phó Giám đốc), các phòng ban……… 

Địa chỉ liên lạc:..............................................................................................  

Điện thoại:……………… ………………….Fax...............................................  

2. Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: 

3. Quyết định thành lập số, ngày, của... 

4. Giới thiệu tóm tắt cơ sở, các nghề đào tạo, quy mô đào tạo /năm 

II. BÁO CÁO VỀ ĐÀO TẠO LÁI XE 

1. Đào tạo lái xe từ năm ……….. loại xe (xe con, xe tải…..tấn, xe khách, xe kéo 

rơ moóc...) theo văn bản số .ngày……..tháng ……. năm 20....của........................  

Từ đầu đến nay đã đào tạo được ……… học sinh, lái xe 

loại..................................  

2. Hiện nay đào tạo lái xe loại...., thời gian đào tạo....tháng (đối với từng loại, số 

học sinh mỗi loại). 

(Trường hợp chưa đào tạo không nêu các điểm 1, 2 phần II) 

3. Tổng số phòng học hiện có, số phòng học chuyên môn, diện tích (m
2
), đủ hay 

thiếu phòng học. 
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Đánh giá cụ thể từng phòng học chuyên môn và các thiết bị dạy học: cabin, mô 

hình vật thực, phim, đèn chiếu hoặc thiết bị, dụng cụ tháo lắp ... (đối chiếu với 

quy định để báo cáo); chất lượng từng phòng học. 

4. Mục tiêu, kế hoạch giảng dạy và từng mục: giáo trình, giáo án, hệ thống bài 

ôn luyện và thiết bị kiểm tra (thống kê và trình bày hiện vật). 

5. Đội ngũ giáo viên: 

- Số lượng giáo viên dạy lý thuyết: ……………… 

- Số giáo lượng viên dạy thực hành:…………….. 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH 

(hoặc LÝ THUYẾT) LÁI XE 

Số 

TT 

Họ 

và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Số 

Chứng 

minh 

nhân 

dân 

Đơn 

vị 

công 

tác 

Hình 

thức 

tuyển 

dụng 

Trình độ Hạng 

Giấy 

phép 

lái xe 

Ngày 

trúng 

tuyển 

Thâm 

niên 

dạy 

lái 

Ghi 

chú 

Biên 

chế 

Hợp 

đồng 

(thời 

hạn) 

Văn 

hóa 

Chuyên 

môn 

Sư 

phạm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1                           

2                           

3                           

…                           

                            

                            

6. Xe tập lái: Số lượng xe tập lái hiện có, thiếu hay đủ để học sinh tập. 

- Chủng loại: Số xe thông dụng; số xe kiểu cũ. 

- Tình trạng chất lượng kỹ thuật (còn bao nhiêu %); tỉ lệ đổi mới. 

- Thiết bị dạy lái trên xe. 
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- Số xe có Giấy chứng nhận kiểm định, giấy phép xe tập lái. 

DANH SÁCH XE TẬP LÁI 

Số 

TT 

Số 

đăng 

ký xe 

Mác xe Hạng 

xe 

Năm 

sản 

xuất 

Chủ sở 

hữu/hợp 

đồng 

Hệ thống 

phanh 

phụ (có, 

không) 

Giấy 

phép xe 

tập lái 

(có, 

không) 

1               

2               

3               

....               

                

                

Ghi chú: Danh sách sắp xếp thứ tự các hạng B, C, D, E, F gửi kèm bản 

photocopy có chứng thực hoặc công chứng giấy đăng ký từng xe. 

7. Sân tập lái: diện tích: …………… m
2
 

- Đã tạo lập các tình huống để tập lái trên bãi tập. 

- Có hiện trường tập lái thực tế. 

8. Đánh giá chung, đề nghị. 

  

  HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC) 

(Ký tên, đóng dấu) 
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4.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Thu lệ phí
(9)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (7) Trả kết quả

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật
- (9) Thu lệ phí

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
+ (5.1) Thẩm tra hồ sơ:

- (5.1.1) Đơn đề nghị
- (5.1.2) CMND
- (5.1.3) Đăng ký xe

+ (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDLQG về Dân cư
- CSDL Đăng ký xe
- CSDL Giấy phép đào tạolái 
xe

HS hợp lệ

- (5.1.1) Đơn đề nghị
- (5.1.2) CMND
- (5.1.3) Đăng ký xe

Cập nhật vào CSDL Giấy phép đào 
tạo lái xe
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4.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Sở
 G
TV
T

Chuẩn bị HS Nộp HS Nhận kết quả

Sở
 G
TV
T

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

P
h
ò
n
g 
Q
u
ản
 lý

P
TV

T&
N

L

Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4 (hiện tại)

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Đóng lệ phí

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Phê duyệt
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4.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 
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Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Sở
 G
TV
T

C
ơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

C
ơ
 q
u
an
 c
h
ủ
 q
u
ản

Chuẩn bị HS Nộp HS Đóng lệ phí

Sở
 G
TV
T

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

P
h
ò
n
g 
Q
u
ản
 lý

P
TV

T&
N

L
Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4 (tương lai)

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Nhận kết quả

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Phê duyệt

CSDLQG về 
dân cư

CSDL Giấy phép 
đào tạo lái xe

DV chuyển phát

Thông tin về công dân

Thông tin về giấy phép 
đào tạo lái xe

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Bộ Công an Sở GTVT

CSDL Đăng ký xe

Thông tin về đăng ký xe



Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang                                Phiên bản 1.0 

 

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT 36 

 

5. Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp  
5.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các biểu mẫu liên quan) 

 - Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1. Nộp hồ sơ:  

* Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

 * Khi đến đổi giấy phép lái xe, người lái xe được Sở Giao thông vận tải chụp 

ảnh trực tiếp và phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với 

người nước ngoài) để đối chiếu. 

+ Bước 2. Nhận hồ sơ: 

 Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ra phiếu hẹn trả kết quả; Trường hợp hồ sơ 

còn thiếu hoặc không hợp lệ, thì hướng dẫn bổ sung hoặc hoàn thiện lại. 

+ Bước 3. Trả kết quả: 

* Giấy phép lái xe trực tiếp quản lý: không quá 05 ngày làm việc, kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

* Giấy phép lái xe không trực tiếp quản lý: không quá 25 ngày làm việc, 

kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

 - Cách thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp. 

 - Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định. 

  + Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (đối với trường hợp 

giấy phép lái xe bị mất, có hồ sơ gốc). 

  + Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định; 

+ Bản sao chụp giấy phép lái xe (đối với trường hợp còn giấy phép lái 

xe).  

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính. 

 - Thời hạn giải quyết:  

+ Không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định ( 

đối với giấy phép lái xe trực tiếp quản lý). 

+ Không quá 25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định 

(đối với giấy phép lái xe không trực tiếp quản lý). 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

 + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Kiên Giang. 
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 + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: không. 

 + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải phương tiện 

và người lái. 

 + Cơ quan phối hợp (nếu có): không. 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 

- Lệ phí (nếu có):  

Lệ phí cấp giấy phép lái xe cơ giới công nghệ mới: 135.000đ/giấy. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Giao thông đường bộ ngày 28/11/2008. Có hiệu lực thực hiện ngày 

01/7/2009. 

+ Thông tư số 46/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới 

đường bộ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, được sửa đổi bổ sung 

bởi: Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

46/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, có hiệu 

lực kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2014. 

+ Thông tư số 23/2013/TT-BTC ngày 27/02/2013 của Bộ Tài chính về 

việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe 

cơ giới đường bộ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4 năm 2013. 

+ Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ. Có hiệu lực thực hiện từ ngày 24/8/2004, được sửa đổi bổ sung 

bởi: 

Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính 

sửa đổi bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính 

về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ. Có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/7/2012; 
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PHỤ LỤC 29 
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE (1) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 

2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

 

Ảnh màu 

3 x 4 cm 

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE (1) 
Kính gửi: Tổng cục ĐBVN (Sở Giao thông vận tải…) 

Tôi là:………………………..Quốc tịch:...........................................  

Sinh ngày: …tháng…...năm …….., Giới tính: Nam (nữ) 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...................................................  

Nơi cư trú:.................................................................................  

Số CMND (hoặc hộ chiếu):… ……cấp ngày…… tháng …..năm …….. 

Nơi cấp:…… ….. Đã học lái xe tại:…… …………..năm………. 

Hiện đã có giấy phép lái xe hạng: ….số:......do … cấp ngày……tháng …năm … 

Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng:...........  

Lý do:..........................Mục đích:...........................................................................  

Xin gửi kèm theo: 

- 01 giấy chứng nhận sức khoẻ; 

- 01 ảnh màu kiểu chứng minh nhân dân cỡ 3 x 4 cm; 

- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn; 

- Hồ sơ gốc lái xe (nếu có); 

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn 

toàn chịu trách nhiệm (2). 

  ………, ngày ….. tháng ….. năm 20….. 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Ghi chú: 

(1): Mẫu này dùng chung cho trường hợp lập lại hồ sơ mới. 

(2): Trường hợp giả khai báo mất hoặc tẩy xóa, làm sai lệch các thông tin trên 

giấy phép lái xe; sử dụng giấy phép lái xe giả hoặc hồ sơ lái xe giả; có hành vi 

cố tình gian dối khác để được đổi, cấp lại giấy phép lái xe, ngoài việc bị cơ 

quan quản lý giấy phép lái xe ra quyết định tịch thu giấy phép lái xe và hồ sơ 

gốc còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép 

trong thời hạn 05 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm; khi có nhu cầu cấp 

lại giấy phép lái xe phải học và sát hạch như trường hợp cấp giấy phép lái xe 

lần đầu
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5.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Thu lệ phí
(9)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (7) Trả kết quả

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật
- (9) Thu lệ phí

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
- (5.1) Thẩm tra hồ sơ:

- (5.1.1) Đơn đề nghị
- (5.1.2) Hồ sơ gốc

- (5.1.3) Giấy khám sức khỏe

- (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDLQG về Dân cư
- CSDL Y tế
- CSDL Giấy phép lái xe

 

HS hợp lệ

- (5.1.1) Đơn đề nghị
- (5.1.2) Hồ sơ gốc
- (5.1.3) Giấy khám sức khỏe

Cập nhật vào CSDL giấy phép lái 
xe
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5.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Sở
 G
TV
T

Chuẩn bị HS Nộp HS Nhận kết quả

Sở
 G
TV
T

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

P
h
ò
n
g 
Q
u
ản
 lý

vậ
n
 t
ải

Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp (hiện tại)

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Phê duyệt

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL  
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5.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 
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Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Sở
 G
TV
T

C
ơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

C
ơ
 q
u
an
 c
h
ủ
 q
u
ản

Đăng nhập 
DVC trực 
tuyến

Nộp HS Đóng lệ phí 

Sở
 G
TV
T

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

P
h
ò
n
g 
Q
u
ản
 lý

vậ
n
 t
ải

Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp (tương lai)
Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Nhận kết quả

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Phê duyệt

CSDLQG về dân cư

DV chuyển phát

Thông tin về công dân

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Bộ Công an

CSDL Giấy phép lái 
xe

Thông tin về giấy phép lái xe

Sở GTVT Sở Y tế

CSDL Y tế

Thông tin về khám bệnh

Chuẩn bị HS
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6. Cấp phù hiệu, biển hiệu  
6.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các biểu mẫu liên quan) 

- Trình tự thực hiện: 

 + Bước 1. Nộp hồ sơ: 

 * Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

* Hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu được gửi trực tiếp đến Sở Giao thông vận 

tải, Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ và gửi giấy biên nhận cho người nộp. 

+ Bước 2. Nhận hồ sơ: 

Trường hợp hồ chưa đáp ứng đầy đủ theo quy định, Sở Giao thông vận tải 

thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến 

doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời gian tối đa không quá 02 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được hồ sơ. 

+ Bước 3. Trả kết quả: 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, 

Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm cấp phù hiệu cho đơn vị kinh doanh vận 

tải. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp. 

 - Thành phần hồ sơ: 

 + Giấy đề nghị cấp mới hoặc cấp lại phù hiệu theo mẫu; 

 + Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực giấy 

đăng ký xe ô tô và hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài 

chính hoặc cho thuê tài sản, cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã nếu xe 

không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh (chỉ áp dụng với những xe đề nghị 

cấp mới phù hiệu). Đối với những phương tiện mang biển đăng ký không thuộc 

địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính thì đơn vị kinh doanh vận tải phải 

gửi kèm theo xác nhận về tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải của 

Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện mang biển số đăng ký theo 

mẫu; 

 + Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hợp 

đồng ủy thác cho đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý thông tin từ thiết bị giám sát 

hành trình (trong trường hợp ký hợp đồng ủy thác cho một đơn vị cung cấp dịch 

vụ quản lý thông tin của TBGSHT); 

 + Phù hiệu, biển hiệu hư hỏng hoặc hết giá trị sử dụng hoặc biên bản xử 

lý vi phạm thu hồi phù hiệu, biển hiệu (áp dụng trong trường hợp cấp lại phù 

hiệu) 
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 - Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

 - Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Kiên Giang. 

 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: không. 

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải phương tiện 

và người lái. 

 - Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: phù hiệu/biển hiệu. 

 - Lệ phí: Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Giao thông đường bộ ngày 28/11/2008. Có hiệu lực thực hiện ngày 

01/7/2009. 

+ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ quy định về 

điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, có hiệu lực thực hiện từ ngày 15/12/2009. 

+ Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của 

Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, có hiệu lực thực 

hiện từ ngày 25/12/2012. 

+ Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ Giao 

thông vận tải ban hành quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải 

bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. 
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 Phụ lục 21 

Tên đơn vị vận tải: ............... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Số: .............. /..............  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                              

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

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP (ĐỔI)  

PHÙ HIỆU, BIỂN HIỆU 

 

Kính gửi: ..........(Sở Giao thông vận tải) ............... 

 

1. Tên đơn vị vận tải: ................................................................................... 

2. Địa chỉ: .............................................................................................................. 

3. Số điện thoại (Fax): ........................................................................................... 

4. Số Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô......... ngày.....tháng....năm...., 

nơi cấp..................................................................................................................... 

 

 Số lượng phù hiệu, biển hiệu chạy xe nộp lại:………… 

   

 

 Đề nghị được cấp (đổi): (1).............................. 

(có danh sách xe đề nghị cấp (đổi) phù hiệu kèm theo) 

 

 

 

Đại diện đơn vị vận tải 

(Ký tên, đóng dấu) 
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6.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (8) Trả kết quả
- (9) Thu lệ phí

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
+ (5.1) Thẩm tra hồ sơ:
   - (5.1.1) Đăng ký doanh nghiệp

   - (5.1.2) Bản sao đăng ký xe oto

+ (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDL về Vận tải
- CSDL về ĐK xe
- CSDLQG về ĐK DN

Thu lệ phí
(9)

HS hợp lệ

- (5.1.1) Đăng ký doanh nghiệp
- (5.1.2) Bản sao đăng ký xe oto

Cập nhật vào CSDL về Vận tải
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6.3.  Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 
Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Cấp phù hiệu, biển hiệu (hiện tại)

Chuẩn bị HS Nộp HS Nhận kết quả

Sở
 G
TV
T

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

P
h
ò
n
g 
Q
u
ản
 lý

V
TP

T&
N

L
Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Quyết định

Trình duyệt

Sở
 G
TV
T
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6.4.  Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 
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Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

C
ơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

C
ơ
 q
u
an
 c
h
ủ
 q
u
ản

Đăng nhập 
Cổng DVC 
trực tuyến

Nộp HS Nhận kết quả

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Hợp lệ

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Không hợp lệ

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Chuẩn bị hồ 
sơ

Đóng lệ phí 
chuyển phát

Quyết định

Ti
ếp
 n
h
ận

/T
rả
 K
Q

P
h
ò
n
g 
Q
u
ản
 lý

V
TP

T&
N

L
Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Trình duyệt

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Trả kết quả

DV chuyển phát

Cấp phù hiệu, biển hiệu (tương lai)

Email thời 
hạn trả kết 

quả

Sở GTVT

CSDL về ĐK 
xe

Thông tin về đăng ký xe

Sở
 G
TV
T

CSDL về Vận 
tải

Thông tin về vận tải

CSDLQG về 
ĐK DN

Bộ KH&ĐT

Thông tin về doanh nghiệp
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7. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ 

chức khoa học và công nghệ  
7.1.  Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các biểu mẫu liên quan) 

a. Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đăng ký hoạt động khoa học và 
công nghệ tại Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang (Số 320 Ngô Quyền, 
phường Vĩnh Lạc, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

 
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ theo quy 

định). 

- Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định hồ sơ:  

+ Nếu tổ chức khoa học và công nghệ đáp ứng các yêu cầu của quy định hiện 
hành, Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học 
và công nghệ. 

+ Trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa 
học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

b. Cách thức thực hiện: 

Tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đăng ký hoạt động khoa học và công 
nghệ trực tiếp tại trụ sở của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc thông qua hệ thống bưu 
chính. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ; 

+ Quyết định thành lập tổ chức khoa học và công nghệ; 

+ Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ hoặc 
Quy chế tổ chức và hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành 
(đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập); 

+ Hồ sơ về nhân lực của tổ chức khoa học và công nghệ: 

* Đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập: Bảng danh sách nhân 
lực được cơ quan quyết định thành lập hoặc quản lý trực tiếp xác nhận. 

* Đối với tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập: 

  Bảng danh sách nhân lực. 

  Đối với nhân lực chính thức: Đơn xin đề nghị được làm việc chính thức; 
Sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm của chính quyền 
địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trước khi 
chuyển sang làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ; trường hợp nhân lực 
chính thức không phải là công dân Việt Nam thì phải có lý lịch tư pháp của cơ 
quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm 
và được hợp pháp hóa lãnh sự; bản sao các văn bằng đào tạo (có chứng thực hợp 
pháp). 
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  Đối với nhân lực kiêm nhiệm: Đơn đề nghị được làm việc kiêm nhiệm; 
Sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm của chính quyền 
địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc 
chính thức; trường hợp nhân lực chính thức không phải là công dân Việt Nam 
thì phải có lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận 
trong thời hạn không quá 01 năm và được hợp pháp hóa lãnh sự; bản sao các 
văn bằng đào tạo (có chứng thực hợp pháp); văn bản cho phép làm việc kiêm 
nhiệm của cơ quan, tổ chức nơi cá nhân đang làm việc chính thức. 

+ Hồ sơ của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ:  

* Đơn đề nghị được làm việc chính thức (đối với tổ chức khoa học và công 
nghệ ngoài công lập). 

* Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (trừ tổ chức do 
cá nhân thành lập). 

* Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (trừ tổ 
chức do cá nhân thành lập). 

* Bản sao các văn bằng đào tạo (có chứng thực hợp pháp). 

* Sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm của chính 
quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc 
trước khi chuyển sang làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ, trường hợp 
người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ không phải là công dân Việt 
Nam thì phải có lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác 
nhận trong thời hạn không quá 01 năm và được hợp pháp hóa lãnh sự (đối với tổ 
chức khoa học và công nghệ ngoài công lập). 

+ Hồ sơ về cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức khoa học và công nghệ: 
Phải có các giấy tờ sau: 

* Đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập: Bảng kê khai cơ sở vật 
chất - kỹ thuật được cơ quan quyết định thành lập hoặc quản lý trực tiếp xác 
nhận. 

* Đối với tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập: Bảng kê khai cơ 
sở vật chất - kỹ thuật; Biên bản họp của những người sáng lập/các bên góp vốn 
hợp tác ghi rõ những nội dung sau: tỉ lệ góp vốn; tổng số vốn (bằng tiền và tài 
sản quy ra đồng Việt Nam), trong đó số vốn góp bằng tiền phải bảo đảm đủ kinh 
phí hoạt động thường xuyên ít nhất trong 01 năm theo số lượng nhân lực và quy 
mô hoạt động của tổ chức; Cam kết góp vốn (bằng tiền và tài sản) của từng cá 
nhân/các bên góp vốn hợp tác (nếu có); Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc 
quyền sử dụng đối với phần vốn đã cam kết góp.  

+ Hồ sơ về trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ: Phải có một 
trong các giấy tờ sau: 

* Bản sao (có chứng thực hợp pháp) giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, 
quyền sử dụng đất của tổ chức khoa học và công nghệ đối với địa điểm nơi đặt 
trụ sở chính; 

* Bản sao (có chứng thực hợp pháp) giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, 
quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền được phép cho thuê, cho 
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mượn của bên cho thuê, cho mượn kèm theo hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm 
trụ sở chính; trường hợp bản sao hợp đồng không có chứng thực hợp pháp, tổ 
chức có thể xuất trình bản chính để người tiếp nhận hồ sơ đối chiếu và ký xác 
nhận vào bản sao. 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 
lệ. 

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Tổ chức khoa học và công nghệ do UBND tỉnh/thành phố trực thuộc 
trung ương quyết định thành lập; 

- Tổ chức khoa học và công nghệ do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở địa phương thành lập; 

- Tổ chức khoa học công nghệ do doanh nghiệp, tổ chức khác, cá nhân 
thành lập. 

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ. 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động khoa học và công nghệ. 

h. Lệ phí: 2.300.000 đồng, bao gồm: 

- Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ: 2.000.000 
đồng. 

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ: 
300.000 đồng. 

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013. 

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ. 

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức 
khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công 
nghệ. 

- Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt 
động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa 
học và công nghệ. 
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Mẫu 5 

03/2014/TT-BKHCN  

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh/tp …  

1. Tên tổ chức khoa học và công nghệ:  
Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: 

Tên viết tắt bằng tiếng Việt (nếu có): 

Tên đầy đủ bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 

Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 

2. Trụ sở chính: 

 Địa chỉ: 

    Điện thoại:                                          Email:  

3. Cơ quan/tổ chức quyết định thành lập:  

 Tên cơ quan/tổ chức: 

    Quyết định thành lập số:    ngày         

(Hoặc “Biên bản của Hội đồng sáng lập ngày        ”, đối với tổ chức do cá 

nhân thành lập). 

4. Người đứng đầu: 

 Họ và tên: 

   Ngày sinh:                                         Giới tính: 

   Điện thoại:                                         Email: 

 Trình độ đào tạo:                               Chức danh khoa học (nếu có): 

 CMND: số:                    nơi cấp:  ngày cấp: 

 (Hộ chiếu: số:        nơi cấp:  ngày cấp:      , đối với người nước ngoài). 

5. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ: ghi tóm tắt (căn cứ vào quyết 

định thành lập và điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức). 

6. Tổng số vốn:   

 Số tiền:                đồng 

7. Cam kết: 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký 

hoạt động. 

 - Hoạt động theo đúng nội dung Giấy chứng nhận được cấp, đúng quy định 

của pháp luật và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của tổ chức. 

 

 

  TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu 

có) 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

TÊN TỔ CHỨC KH&CN  

          
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 . . . , ngày     tháng     năm 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC 

 (ký và ghi rõ họ, tên) 
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7.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (8) Trả kết quả
- (9) Thu lệ phí

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
+ (5.1) Thẩm tra hồ sơ:
   - (5.1.1) Đơn đề nghị

    - (5.1.2) CMND
    - (5.1.3) Bản sao chứng chỉ hành 

nghề

+ (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDLQG về Dân cư
- CSDLQG về ĐK DN

Thu lệ phí
(9)

HS hợp lệ

- (5.1.1) Đơn đề nghị
- (5.1.2) CMND
- (5.1.3) Bản sao chứng chỉ hành nghề

Cập nhật vào CSDLQG về ĐK DN
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7.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 
Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và 
công nghệ (hiện tại)

Chuẩn bị HS Nộp HS Nhận kết quả

Sở
 K
ế 
h
o
ạc
h
 v
à 
đ
ầu
 t
ư

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

P
h
ò
n
g 
ch
u
yê
n
 m
ô
n

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Quyết định

Trình duyệt

Đóng lệ phí

Sở
 K
ế 
h
o
ạc
h
 v
à 
Đ
ầu
 t
ư
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7.4.  Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 
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Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

C
ơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

C
ơ
 q
u
an
 c
h
ủ
 q
u
ản

Đăng nhập 
Cổng DVC 
trực tuyến

Nộp HS Nhận kết quả

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Hợp lệ

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Không hợp lệ

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Chuẩn bị hồ 
sơ

Thanh toán lệ 
phí

Quyết định

Ti
ếp
 n
h
ận

/T
rả
 K
Q

P
h
ò
n
g 
ch
u
yê
n
 m
ô
n

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Trình duyệt

CSDLQG về 
dân cư

Thông tin về công dân

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Bộ Công an

Trả kết quả

DV chuyển phát

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và 
công nghệ (tương lai)

Email thời 
hạn trả kết 

quả

Bộ KH & ĐT

CSDLQG về 
ĐK DN

Thông tin về doanh nghiệp

DV chuyển phát

Sở
 K
ế 
h
o
ạc
 v
à 
Đ
ầu
 t
ư
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8. Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện Thương nhân nước 

ngoài tại Việt Nam 
8.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các biểu mẫu liên quan) 

- Trình tự thực hiện:    

+ Thương nhân nước ngoài chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Gửi hồ 

sơ về Sở Công Thương. 

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ 

sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy 

phép thành lập văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

+ Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Sở Công Thương phải trả lời bằng 

văn bản và nêu rõ lý do. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép phải thông báo bằng văn bản để 

thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ  

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại “Tổ 1 cửa” Sở Công Thương. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:  

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện; 

2. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương 

của thương nhân nước ngoài được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp 

luật Việt Nam. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá 

trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì 

thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm; 

3. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương 

đương (bao gồm: văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài 

chính trong năm tài chính gần nhất do cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân 

nước ngòai thành lập cấp hoặc các văn bản khác được tổ chức độc lập, có thẩm 

quyền cấp hoặc xác nhận chứng minh sự tồn tại và họat động thực sự của 

thương nhân nước ngòai trong năm tài chính gần nhất)  

4. Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước 

ngoài là các tổ chức kinh tế (nếu có). 

5. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt 

Nam); Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn 

phòng đại diện; 

6. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện. 
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b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ; 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương. 

b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không. 

c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương. 

d. Cơ quan phối hợp: Không 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: cấp Giấy phép. 

- Lệ phí: 3.000.000 đồng/Giấy; 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005; 

+ Nghị định số 72/2006/CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ qui định chi tiết 

Luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngòai tại 

Việt Nam; 

+ Nghị định số 120/2011/NĐ-CP, ngày 16/12/2011 về việc sửa đổi, bổ 

sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết 

Luật Thương mại; 

+ Thông tư số 133/2012/BTC ngày 13/8/2012 của Bộ Tài chính quy định 

chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện 

của thương nhân nước ngòai tại Việt Nam. 
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Mẫu MĐ-1. 
Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------------------------------- 

     Địa điểm., ngày         tháng        năm 2009 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH 

 

Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy phép 

 

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng 

ký kinh doanh):.................................................................................. 

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):............................................................ 

Quốc tịch của thương nhân:........................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh 

doanh) .............................................................................................................. 

Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:.............................................. 

Do:.............................cấp ngày.....tháng......năm.... tại.............................. 

Lĩnh vực hoạt động chính:..................................................................... 

Vốn điều lệ:.............................................................................................. 

Số tài khoản:......................................  tại Ngân hàng:................................  

Điện thoại:....... Fax:.............Email:........Website: (nếu có).....................  

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền)  

Họ và tên:................. Chức vụ:..................Quốc tịch:.........................  

Tóm tắt quá trình hoạt động của thương nhân:......................................... 

 

Đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh tại 

Việt Nam với nội dung cụ thể như sau: 

Tên Văn phòng đại diện /Chi nhánh
i
:....................................................  

Tên viết tắt: (nếu có)...........................................................................  

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:................................................................    

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi rõ số nhà, 

đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)......................................     

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện /Chi nhánh: (nêu cụ thể  lĩnh 

vực hoạt động)..............................................................................................  

Người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh:  

Họ và tên:..............................................Giới tính:.................................. 

Quốc tịch:...............................................................................................  

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:....................................................... 

Do:....................................cấp ngày.....tháng......năm.... tại....................  
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Chúng tôi xin cam kết:  

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội 

dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo.  

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên 

quan đến Văn phòng đại diện/Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt 

Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh.  

 

Tài liệu gửi kèm bao gồm: 

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị 

tương đương; 

2. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương 

đương; 

3. Bản sao điều lệ hoạt động của Thương nhân nước ngoài (nếu có); 

4. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt 

Nam); Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn 

phòng đại diện; 

5. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện. 

   Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài 

           (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
ii
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8.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (8) Trả kết quả
- (9) Thu lệ phí

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
+ (5.1) Thẩm tra hồ sơ:
    - (5.1.1) Đơn đề nghị

     - (5.1.2) Đăng ký kinh doanh
     - (5.1.3) Báo cáo tài chính

+ (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDLQG về Dân cư
- CSDLQG về ĐK DN
- CSDL về Thuế
- CSDL Giấy phép VPĐD

Thu lệ phí
(9)

HS hợp lệ

- (5.1.1) Đơn đề nghị
- (5.1.2) Đăng ký kinh doanh
- (5.1.3) Báo cáo tài chính

Cập nhật vào CSDL Giấy phép 
VPĐD
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8.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 
Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Cấp mới giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước 
ngoài tại VN (hiện tại)

Chuẩn bị HS Nộp HS Nhận kết quả

Sở
 C
ô
n
g 
th
ư
ơ
n
g

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

P
h
ò
n
g 
ch
u
yê
n
 m
ô
n

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Quyết định

Trình duyệt

Sở
 C
ô
n
g 
th
ư
ơ
n
g

Đóng lệ phí
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8.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 
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Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

C
ơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

C
ơ
 q
u
an
 c
h
ủ
 q
u
ản

Đăng nhập 
Cổng DVC 
trực tuyến

Nộp HS Nhận kết quả

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Hợp lệ

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Không hợp lệ

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Chuẩn bị hồ 
sơ

Thanh toán lệ 
phí

Quyết định

Ti
ếp
 n
h
ận

/T
rả
 K
Q

P
h
ò
n
g 
ch
u
yê
n
 m
ô
n

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Trình duyệt

CSDLQG về 
dân cư

Thông tin về công dân

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Bộ Công an

Trả kết quả

DV chuyển phát

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài 
tại VN (tương lai)

Email thời 
hạn trả kết 

quả

Sở
 C
ô
n
g 
th
ư
ơ
n
g

CSDL Giấy phép 
VPĐD

Sở Công thương

Thông tin về 
Văn phòng đại diện

Ngân hàng

CSDLQG về 
ĐK DN

Bộ KH&ĐT

Thông tin về doanh nghiệp

Cục thuế tỉnh

CSDL về 
Thuế

Thông tin về thuế
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9. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn 01 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức). 
9.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các biểu mẫu liên quan) 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Nộp hồ sơ 

+ Người nộp hồ sơ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

+ Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên 

Giang hoặc đăng ký qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (chỉ khi được hệ 

thống chấp thuận thì việc đăng ký mới hoàn thành và có giá trị pháp lý). 

Bước 2: Nhận hồ sơ 

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra thành phần và nội dung hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận nhận hồ sơ theo mẫu 

Phụ lục V-11 Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT giao cho người nộp hồ sơ và ra 

biên lai thu phí theo quy định; hoặc gửi giấy xác nhận nộp hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp Phụ lục V-16 Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT qua thư điện tử. Trường 

hợp doanh nghiệp đăng ký doanh nghiệp qua Cổng thông tin đăng ký doanh 

nghiệp quốc gia mà chưa có chữ ký điện tử, khi nhận được giấy xác nhận nộp hồ 

sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải ký vào giấy xác nhận 

đó và nộp lại cùng với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh 

doanh trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy xác nhận nộp 

hồ sơ (nếu quá thời hạn thì hồ sơ đăng ký qua Cổng thông tin đăng ký doanh 

nghiệp không còn hiệu lực pháp lý). 

+ Doanh nghiệp đăng ký doanh nghiệp qua Cổng thông tin đăng ký doanh 

nghiệp có thể thực hiện nộp lệ phí trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc 

chuyển khoản vào tài khoản tại Kho bạc nhà nước. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận 

trả lại hồ sơ và hướng dẫn cho người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ; hoặc hướng dẫn 

và yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua thư điện tử. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ và buổi chiều từ 

13 giờ đến 17 giờ các ngày làm việc trong tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng. 

Bước 3: Trả kết quả 

+ Đúng ngày ghi trong biên nhận người nhận hồ sơ mang theo giấy biên 

nhận đến bộ phận trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp. Cán bộ tiếp nhận 

yêu cầu người nhận kiểm tra thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp và ký nhận vào sổ trả hồ sơ theo quy định. 
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+ Doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và lệ phí đăng ký đầy 

đủ có thể nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo ngày hẹn trực tiếp 

tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc qua dịch vụ chuyển phát nhanh (sau khi đã 

đăng ký và đóng phí dịch vụ). 

 + Thời gian trả hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ và buổi chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ các ngày làm việc trong tuần. Thứ bảy làm việc buổi sáng. 

  - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tư hoặc qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.  

  - Thành phần, số lượng hồ sơ:  

  a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

 1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH 01 thành viên. 

(theo Phụ lục I-2 Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013). 

 2- Dự thảo Điều lệ công ty (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo 

ủy quyền, người đại diện theo pháp luật). Chủ sở hữu công ty phải chịu trách 

nhiệm về sự phù hợp pháp luật của Điều lệ công ty. 

  3- Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương 

khác của chủ sở hữu công ty. 

  4- Danh sách người đại diện theo ủy quyền. (theo Phụ lục I-9 Thông tư số 

01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013). 

  5- Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp 

của người đại diện theo ủy quyền: 

  * Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối 

với công dân Việt Nam. 

  * Một trong các giấy tờ còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài sau đây: 

  + Hộ chiếu Việt Nam;  

  + Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước 

ngoài) và một trong các giấy tờ chứng minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài. 

 * Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và 

Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam. 

  * Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại 

Việt Nam. 

  6- Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu công ty cho người được ủy quyền. 
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  7- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật 

phải có vốn pháp định.  

  8- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo 

quy định đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định 

của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. 

  b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 

  - Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày làm việc.  

  - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

  - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, Cục thuế, Công an tỉnh.  

  b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện (nếu có): Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

  d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế, Công an tỉnh.  

  - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

  + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

  + Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và con dấu. 

  + Thông báo cơ quan quản lý thuế và mục lục ngân sách nhà nước. 

  - Lệ phí (nếu có):  

  + Lệ phí cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH 

01 thành viên: 200.000 đồng/giấy. Lệ phí công bố nội dung đăng ký doanh 

nghiệp: 300.000 đồng/lần. 

  + Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu: 50.000 đồng/giấy. (chi phí 

khắc con dấu từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng theo từng loại con dấu do cơ sở 

khắc dấu quy định). 

  - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội 

khóa XI. 

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng 

ký doanh nghiệp.  
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+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về 

hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 

+ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của 

Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.  

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế 

phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng 

ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

  + Thông tư số 193/2010/TT-BTC ngày 02/12/2010 của Bộ Tài chính về 

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an 

ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng 

nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt 

Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

. 

+ Nghị định số  05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 

43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.  

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính về 

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 tư số 106/2013/TT-BTC ngày 09/08/2013 sửa đổi, bổ sung Thông 

tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 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. 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung được sửa đổi bổ sung thay thế. 
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Phụ lục I-2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày …… tháng …… năm …… 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………. 

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): .................................. Giới tính:  .......................  

Chức danh: ..................................................................................................................  

Sinh ngày:  ................. / ...... / ...... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..........................  

Chứng minh nhân dân số:  ...........................................................................................  

Ngày cấp:  .................. / ...... / ...... Nơi cấp:  ...................................................................  

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):  ........................................  

Số giấy chứng thực cá nhân:  ......................................................................................  

Ngày cấp:  .................. / ...... / ...... Ngày hết hạn:  ....... / ..... /......  Nơi cấp:  ...................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:  ..........................................................  

Xã/Phường/Thị trấn:  ..............................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...........................................  

Tỉnh/Thành phố:  ....................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:  ..........................................................  

Xã/Phường/Thị trấn:  ..............................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...........................................  

Tỉnh/Thành phố:  ....................................................................................  
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Điện thoại:  ............................................................... Fax:  ..........................................  

Email:  ...................................................................... Website:  ...................................  

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên  

do tôi là người đại diện theo pháp luật 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 tách doanh nghiệp 

 

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp 

 

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp 

 

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi  

 

2. Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  ...........................................  

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):  ......................................................  

Tên công ty viết tắt (nếu có):  .....................................................................................  

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:  ...............................................................................  

Xã/Phường/Thị trấn:  ...................................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ...............................................................................................  

Điện thoại:  ............................................................... Fax:  ..........................................  

Email:  ...................................................................... Website:  ...................................  
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4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống 

ngành kinh tế Việt Nam):  

STT Tên ngành Mã ngành 

   

   

5. Chủ sở hữu: 

a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu không phải là 

người đại diện theo pháp luật): 

Họ tên chủ sở hữu (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:  ...................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:  ..........................................................  

Xã/Phường/Thị trấn:  ..............................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...........................................  

Tỉnh/Thành phố:  ....................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:  ..........................................................  

Xã/Phường/Thị trấn:  ..............................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...........................................  
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Tỉnh/Thành phố:  ....................................................................................  

Điện thoại:  ............................................................... Fax:  ..........................................  

Email:  ...................................................................... Website:  ...................................  

b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức: 

Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa):  ............................................................................  

Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập:  ..........................................................  

Do:  ........................................................... cấp/phê duyệt ngày  ........./ ..... / ................  

Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:  ..........................................................  

Xã/Phường/Thị trấn:  ..............................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...........................................  

Tỉnh/Thành phố:  ....................................................................................  

Điện thoại:  ............................................................... Fax:  ..........................................  

Email:  ...................................................................... Website:  ...................................  

Danh sách người đại diện theo ủy quyền (kê khai theo mẫu nếu có): Gửi kèm 

Mô hình tổ chức công ty (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Hội đồng thành viên 

 

Chủ tịch công ty 

 

6. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):  .................................................................................  

7. Nguồn vốn điều lệ: 

Loại nguồn vốn Tỷ lệ (%) Số tiền (bằng số; VNĐ) 
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Vốn trong nước: 

+ Vốn nhà nước 

+ Vốn tư nhân 

  

Vốn nước ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   

8. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; 

bằng số; VNĐ):  ...........................................................................................................  

9. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai nếu Giám đốc, Tổng giám đốc 

không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty): ……………………… 

………………………………………………………………………………………. 

Điện thoại: ……………………………………......................………..…………….. 

Họ và tên Kế toán trưởng: ……………………………..................….......…………. 

Điện thoại: ……………………………………………………........................…….. 



Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang                                Phiên bản 1.0 

 

78 

 

2 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa 

chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: …….......................……………………………… 

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………….....................…………………….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố trực thuộc tỉnh: …...................…………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………….......................……………….. 

Điện thoại: …………………………. Fax: ……….....................………………….. 

Email: ……………………………………………….....................………………… 

3 Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể 

từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai 

nội dung này): …../…../……. 

4 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập 

 

Hạch toán phụ thuộc 

 

 

5 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../….. 

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

6 Tổng số lao động (dự kiến): ……………………….....................…….……………. 

7 Đăng ký xuất khẩu (Có/Không): ……………………....................………………… 

8 Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tài khoản ngân hàng: …………………………………........................……………. 

Tài khoản kho bạc: ………………………………….......................………………. 

9 Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Giá trị gia tăng 

 



Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang                                Phiên bản 1.0 

 

79 

 

Tiêu thụ đặc biệt 

 

Thuế xuất, nhập khẩu 

 

Tài nguyên 

 

Thu nhập doanh nghiệp 

 

Môn bài 

 

Tiền thuê đất 

 

Phí, lệ phí 

 

Thu nhập cá nhân 

 

 Khác 

 

 

10 Ngành, nghề kinh doanh chính
(1)

: …………….....................………………………. 

………………………………………………....................………………………… 

 

10. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, 

tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp): 

i) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..............................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...............................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh 

nghiệp/mã số thuế):  ....................................................................................................  

ii) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  .............................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...............................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh 

nghiệp/mã số thuế):  ....................................................................................................  

Tôi cam kết: 

                                              

(1) Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh liệt kê tại mục 4 dự kiến là ngành, nghề kinh 

doanh chính tại thời điểm đăng ký. 
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- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh 

nghiệp; 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty 

và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung 

thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên. 

 

Các giấy tờ gửi kèm: 

-………………….. 

-………………….. 

-………………….. 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên) 
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9.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (7) Trả kết quả

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
- (5.1) Thẩm tra hồ sơ:

- (5.1.1) Giấy đề nghị
- (5.1.2) Quyết định thành lập
- (5.1.3) CMND

- (5.1.4) Vốn pháp định

- (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDLQG về Dân cư
- CSDLQG về ĐK DN
- CSDL về thuế 

HS hợp lệ

- (5.1.1) Giấy đề nghị
- (5.1.2) Quyết định thành lập
- (5.1.3) CMND
- (5.1.4) Vốn pháp định

Cập nhật vào CSDLQG về ĐK DN
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9.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Sở
 K
H
 &

 Đ
T

Chuẩn bị HS Nộp HS Nhận kết quả

Sở
 K
H
 &

 Đ
T

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định hồ 
sơ

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 01 

thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) (hiện tại)

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn

Ủy quyền Nộp lệ phí

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL  
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9.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 
Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Sở
 K
H
 &

 Đ
T

C
ơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

C
ơ
 q
u
an
 li
ên
 q
u
an

Chuẩn bị HS Nộp HS Nộp lệ phí

Sở
 K
H
 &

 Đ
T

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định hồ 
sơ

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 01 

thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) (tương lai)

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn

Ủy quyền

CSDLQG về 
dân cư

CSDLQG về ĐK 
doanh nghiệp

CSDL về thuế

Trả kết quả

DV chuyển phát

Thông tin về công dân

Thông tin về doanh nghiệp

Thông tin về thuế

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Cục Thuế tỉnh Bộ Công an Bộ KH & ĐT

Nhận kết quả
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10. Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam 

10.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các biểu mẫu liên quan) 
- Bước 1: Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài 

dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động 

phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội nơi người lao động nước ngoài có toàn bộ thời gian làm việc cho 

người sử dụng lao động. 

 Trường hợp người lao động nước ngoài không có toàn bộ thời gian làm 

việc cho người sử dụng lao động tại một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động nộp cho Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội nơi đóng trụ sở chính của người sử dụng lao động. 

 - Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động 

nước ngoài theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. 

Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý 

do. 

 - Bước 3: Đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức 

thực hiện hợp đồng lao động, sau khi người lao động nước ngoài được cấp giấy 

phép lao động, người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký 

kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt 

Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động. Nội dung hợp 

đồng lao động không được trái với nội dung ghi trong giấy phép lao động đã 

được cấp. 

 Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, 

người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết và bản 

sao giấy phép lao động đã được cấp tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

đã cấp giấy phép lao động đó. 

 Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

 Trường hợp người nước ngoài không có toàn bộ thời gian làm việc cho 

người sử dụng lao động tại một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì hồ sơ 

đề nghị cấp giấy phép lao động nộp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

nơi đóng trụ sở chính của người sử dụng lao động. 

 Thành phần hồ sơ: 

 - Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động. 

 - Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo 

quy định của Bộ Y tế. 

 - Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài có 

giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ, cụ thể như sau: 



Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang                                Phiên bản 1.0 

 

85 

 

 + Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì phải 

có Phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cấp hoặc trường 

hợp đang cư trú tại Việt Nam phải có Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương cấp và văn bản xác nhận không phải là người 

phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước 

ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp; 

 + Trường hợp người lao động nước ngoài chưa từng cư trú tại Việt Nam 

thì phải có văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp. 

 - Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc 

lao động kỹ thuật, thực hiện như sau: 

 Đối với người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành 

thì phải có một trong các giấy tờ sau: 

 + Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành gồm: giấy phép 

lao động hoặc hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm có xác định người 

lao động nước ngoài đó đã làm việc ở vị trí quản lý, giám đốc điều hành; 

 + Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành do cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp mà người lao động nước ngoài đó đã từng làm việc xác 

nhận. 

 Đối với người lao động nước ngoài là chuyên gia thì phải có một trong 

các giấy tờ sau: 

 + Giấy tờ chứng minh là người lao động nước ngoài có trình độ kỹ sư, cử 

nhân trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 05 năm làm việc trong chuyên 

ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài 

dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam; 

 + Văn bản xác nhận là chuyên gia do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

hoặc doanh nghiệp tại nước ngoài công nhận. 

 Đối với người lao động nước ngoài là lao động kỹ thuật thì phải có các 

giấy tờ sau: 

 + Giấy tờ chứng minh hoặc văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền hoặc doanh nghiệp tại nước ngoài về việc đã được đào tạo chuyên 

ngành kỹ thuật với thời gian ít nhất 01 năm; 

 + Giấy tờ chứng minh đã có ít nhất 03 năm làm việc trong chuyên ngành 

kỹ thuật được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước 

ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam. 

Đối với một số nghề, công việc, văn bản xác nhận trình độ chuyên môn, kỹ thuật 

của người lao động nước ngoài được thay thế bằng một trong các giấy tờ sau 

đây: 

 + Giấy công nhận là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống do cơ 

quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp. 
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 + Văn bản chứng minh kinh nghiệm của cầu thủ bóng đá nước ngoài. 

 + Bằng lái máy bay vận tải hàng không do cơ quan có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp đối với phi công nước ngoài. 

 + Giấy phép bảo dưỡng tàu bay do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp đối với người lao động nước ngoài làm công việc bảo dưỡng tàu bay. 

 - Thông báo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về vị trí công việc 

được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận sử dụng người lao động 

nước ngoài hoặc văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc 

nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không 

tuyển được người lao động Việt Nam. 

 - 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ 

mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 

tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ. 

 - Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo 

quy định của pháp luật. 

 Giấy chứng nhận sức khỏe; văn bản xác nhận không phải là người phạm 

tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám 

đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật là 01 bản chính hoặc 01 bản 

sao được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật nước 

ngoài, nêu bằng tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường 

hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên 

tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật và dịch ra tiếng Việt, chứng 

thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

 - Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài: 

 + Đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển 

nội bộ doanh nghiệp phải có văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm 

việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt 

Nam và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp 

nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng. 

 + Đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức thực hiện 

các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, 

bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, dạy nghề và y tế phải 

có hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước 

ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam. 

 + Đối với người lao động nước ngoài theo hình thức nhà cung cấp dịch vụ 

theo hợp đồng phải có hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt 

Nam và phía nước ngoài và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã 

làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt 

Nam được ít nhất 02 năm. 
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 + Đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức chào bán 

dịch vụ phải có văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài 

vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ. 

 + Đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức làm việc 

cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được 

phép hoạt động theo quy định của pháp luật Viêt Nam phải có giấy chứng nhận 

tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo 

quy định của pháp luật Việt Nam. 

 + Đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức người chịu 

trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại phải có văn bản của nhà cung cấp 

dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện 

thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó. 

 + Đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức nhà quản lý, 

giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật mà tham gia vào hoạt động 

của doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam 

thì phải có văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào 

hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài đó. 

 Các giấy tờ nêu trên là 01 bản chính hoặc 01 bản sao, nếu bằng tiếng nước 

ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng 

thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

 Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được 

hồ sơ đầy đủ, hợp lệ). 

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động nước 

ngoài. 

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lao động cho người 

lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

 Lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính. 

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
 - Bộ luật Lao động năm 2012 (từ Điều 169 đến Điều 175). 

 - Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam. 

 - Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 
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Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

102/2013/NĐ-CP. 

 

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ 

CHỨC 

(ENTERPRISE/ORGANIZATION) 

 

SỐ (No):……../……..-……. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Socialist Republic of Vietnam 

Independence - Freedom - Happiness 

 

V/v đề nghị cấp giấy phép lao động 

cho người lao động nước ngoài. 

Suggestion for issuance of work 

permit for foreign employee   

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

.......date.......month........year...... 

 

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

 To:  

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: 

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

Name of enterprise/organization:   

2. Loại hình doanh nghiệp/tổ 

chức:………………………………………………… 

Form of enterprise/organization: 

3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức:………………. 

người 

Total of employees 

Trong đó số lao động nước ngoài là:………………………………………….. 

người 

Number of foreign employees 

4. Địa chỉ: ......................................................................................................... 
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Address: 

5. Điện thoại: ........................................................................................... 

Telephone number (Tel): 

6. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: 

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

Permission for business (No): 

7. Cơ quan cấp: .......................................... Ngày cấp: ....................................... 

Place of issue                             Date of issue  

8. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ................................................................... 

Fields of business: 

Đề nghị: ....................................................cấp giấy phép lao động cho người lao 

động nước ngoài, cụ thể như sau: 

Suggestion: issuance of work permit for foreign employee, the detail as below 

9. Họ và tên: ......................................................................... 

10. Nam (M) Nữ (F) ..................................................... 

Full name  

11. Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................................................  

Date of birth (DD-MM-YY) 

12. Quốc tịch hiện nay: ......................................................................................... 

Nationality                             

13. Số hộ chiếu ......................................... 14. Ngày cấp: .................................. 

Passport number                                                                  Date of issue 

15. Cơ quan cấp: ............................... 16. Thời hạn hộ chiếu: ........................... 
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Issued by                                                                               Date of expiry 

17. Trình độ chuyên môn (tay nghề): ................................................................... 

Professional qualification (skill) 

18. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: ................................................................ 

Working at enterprise, organization 

19. Địa điểm làm việc:.......................................................................................... 

Working place 

20.Vị trí công việc: ................................................................................  

Job assignment 

21. Thời hạn làm việc từ ngày .....tháng....năm......đến ngày.....tháng....năm........  

Period of work from ........................................... to .......................................  

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

Education and Qualifications 

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

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

II. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC  

Working period 

22. Nơi làm việc 

- Nơi làm việc lần 1: 

First working place 

Vị trí công việc: ................................................................................................... 

Job assignment: 
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Thời gian làm việc từ ngày: ........./........../..........đến ngày: .........../.........../.......... 

Period of work from ....................To..................... 

- Nơi làm việc lần 2:…………………………………………… 

- Nơi làm việc lần: ................................................................................. 

- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: ........................................................ 

Last or current working place 

+ Vị trí công việc: ................................................................................................ 

Job assignment: 

+ Thời gian làm việc từ ngày: ......./......../.........đến ngày: ......../.........../...... 

Period of work from ......................................To................................................ 

III. THÔNG TIN KHÁC 

Other information 

23. Chứng minh trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc sẽ đảm nhận: 

……………………….............................................................................................

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

Professional qualification (skill) of foreign employee meet the requirements of 

the assigned positions  

24. Lý do ông (bà) ................................làm việc tại Việt Nam: ......................    

The reasons for Mr. (Ms.)             working in Vietnam 

25. Mức lương: ……………………..VNĐ 

Wage/Salary: 

26. Đến cư trú tại Việt Nam lần thứ: ………………………………. 

Times of residence in Viet Nam:..................times 
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Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lưu đơn vị 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 

On behalf of enterprise/organization 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

(Signature and stamp) 
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10.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

Nhận hồ  

sơ
(1)

Kiểm tra 

sơ hồ sơ
(2)

Phân loại 
hồ sơ để 

xử lý

(4)

Re-use 100%

-(1) Nhận hồ sơ

-(1a) Lưu hồ sơ

-(2) Kiểm tra sơ bộ hồ sơ

-(3) Chuyển bộ phận chuyên 

môn

-(8) Trả kết quả

Business Process

-(5.1) Thẩm tra hồ sơ

  +(5.1.1) Đề nghị cấp phép

  +(5.1.2) Giấy chứng nhận sức 

khoẻ

  +(5.1.3) Hộ chiếu

-(5.2) Trình phê duyệt

Common-80%

-(4) Phân loại hồ sơ để xử lý

-(6) Phê duyệt hồ sơ

-(7) Cập nhật vàO CSDL

Chuyển 

bộ phận 

chuyên 

môn

(3)

Cơ sở dữ liệu

- CSDL Giấy phép lao động

- CSDLQG về ĐK DN

- CSDLQG về Dân cư

Lưu hồ sơ
(1a)

Trả kết 

quả
(8)

Phê 

duyệt hồ 

sơ
(6)

Cập nhật 
CSDL

(7)

Request

Xử lý hồ sơ (5)

Thẩm tra hồ sơ
(5.1)

Kiểm tra/phối 

hợp

Trình phê duyệt

(5.2)

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Hợp lệ

-(5.1.1) Đề nghị cấp phép

-(5.1.2) Giấy chứng nhận sức khoẻ

-(5.1.3) Hộ chiếu

- CSDL Giấy phép lao động
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10.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 

S
ở

 L
a

o
 đ

ộ
n

g
 -

 T
h

ư
ơ

n
g

 b
in

h
 v

à
 X

ã
 h

ộ
i

C
á

 n
h

â
n

B
ộ

 p
h

ậ
n

 T
N

&
T

K
Q

Chuẩn bị HS Nộp HS

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Hoàn thiện 

HS

Hoàn thiện lại/

Nhận kết quả?

Nhận Kết quả

Trả KQ
Vào sổ theo 

dõi
Viết phiếu 

hẹn

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

Thẩm định

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (hiện tại)

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Phê duyệt

P
h
ò
n
g 
ch
u
yê
n
 m
ô
n
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10.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 

S
ở

 L
Đ

-T
B

&
X

H
C

á
 n

h
â

n

P
h

ò
n

g
 c

h
u

y
ê

n
 m

ô
n

C
ơ

 s
ở

 d
ữ

 l
iệ

u

B
ộ
 p
h
ận
 T
N

/T
rả
 

K
Q

C
ơ
 q
u
an
 c
h
ủ
 q
u
ản

Chuẩn bị HS Nộp HS

Kiểm tra HS

Có hợp lệ

 không?

Hoàn thiện 

HS

Hoàn thiện lại/

Nhận kết quả?

Nhận Kết quả

Trả KQ
Vào sổ theo 

dõi

Viết phiếu 

hẹn

Thẩm 

định

CSDLQG về 

ĐK DN
CSDLQG về 

Dân cư
CSDL GPLĐ

LGSP

NGSP

Thông tin về
 lao động nước ngoài

Thông tin về 
doanh nghiêp

Thông tin về công dân

DV chuyển phát

Sở LĐ-TB&XH Bộ KH&ĐT Bộ Công an

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (tương lai)

Phê duyệt
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11. Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam 
11.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các biểu mẫu liên quan) 

- Trình tự thực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

* Đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động do giấy phép lao động bị 

mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động như họ, tên; 

ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số hộ chiếu; địa điểm làm việc: 

 - Bước 1: Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài 

phát hiện giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên 

giấy phép lao động thì người lao động nước ngoài có trách nhiệm báo cáo 

người sử dụng lao động. 

 - Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người sử dụng lao 

động nhận được báo cáo của người lao động nước ngoài, phải nộp hồ sơ đề 

nghị cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

nơi đã cấp giấy phép lao động đó. 

 - Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề 

nghị cấp lại giấy phép lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp 

lại giấy phép lao động. Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động thì trả 

lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

 * Đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động do giấy phép lao động 

hết hạn: 

 - Bước 1: Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 15 ngày, trước ngày 

giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị 

cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp 

giấy phép lao động đó. 

 - Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề 

nghị cấp lại giấy phép lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp 

lại giấy phép lao động. Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động thì trả 

lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

 Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

 Thành phần hồ sơ: 

 - Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động. 

 - 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ 

mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 

06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ. 

 - Các loại giấy tờ theo trường hợp cụ thể: 

 + Đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động do giấy phép lao động bị 

mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động như họ, tên; 

ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số hộ chiếu; địa điểm làm việc phải có bản 
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sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định 

của pháp luật và giấy phép lao động đã được cấp (trừ trường hợp bị mất thì 

phải có văn bản giải trình và được người sử dụng lao động xác nhận). 

 + Đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động do giấy phép lao động 

hết hạn phải có giấy phép lao động đã được cấp (trừ trường hợp bị mất) còn 

thời hạn ít nhất 05 ngày, nhưng không quá 15 ngày, trước ngày giấy phép lao 

động đã được cấp hết hạn; giấy chứng nhận sức khỏe; thông báo của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về vị trí công việc được Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài hoặc văn bản 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc nhà thầu được tuyển 

người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người 

lao động Việt Nam và một trong các giấy tờ sau: 

 Văn bản của phía nước ngoài cử người lao động nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam. 

  Hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía 

nước ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam. 

  Hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía 

nước ngoài hoặc văn bản chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục 

đàm phán cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. 

  Giấy chứng nhận tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được 

phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

  Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc tại tổ 

chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam. 

  Văn bản của một nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào 

Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó. 

  Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt 

động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại 

Việt Nam. 

 Các giấy tờ nêu trên là 01 bản chính hoặc 01 bản sao, nếu bằng tiếng nước 

ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng 

thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

 Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được 

hồ sơ đầy đủ, hợp lệ). 

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao nước 

ngoài. 

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội tỉnh. 
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 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lao động được cấp lại 

cho người lao động nước ngoài. 

 Lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính. 

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

 - Bộ luật Lao động 2012 (từ Điều 169 đến Điều 175). 

 - Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam. 

 - Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động      

- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam. 
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Mẫu số 8: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

102/2013/NĐ-CP. 
 

 

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 

(ENTERPRISE/ORGANIZATION) 

 

SỐ (No):……../……..-……. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Socialist Republic of Vietnam 

Independence - Freedom - Happiness 
 

V/v đề nghị cấp lại giấy phép lao động 

cho người lao động nước ngoài. 

Suggestion for re-issuance of work 

permit for foreign employee   

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

.......date.......month........year...... 

-  

- Kính 

gửi:......................................................................................................... 

-  To:  

- 1. Doanh nghiệp/tổ chức: 

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

- Enterprise/organization:   

- 2. Loại hình doanh nghiệp, tổ 

chức:…………………………………………… 

- Form of enterprise/organization: 

- 3. Địa chỉ:.................................................................................................... 

- Address: 

- 4. Điện 

thoại:.......................................................................................................... 

- Telephone number (Tel): 

- Đề nghị: ............................cấp lại giấy phép lao động cho người lao động 

nước ngoài, cụ thể như sau: 

- Suggestion: re-issuance of work permit for foreign employee, the details 

as below 

- 5. Họ và tên: ..........................................6. Nam (M) Nữ (F) 

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

- Full name 

- 7. Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................ 

- Date of birth (DD-MM-YY) 

- 8. Quốc tịch hiện 

nay:..................................................................................... 

- Nationality                             

- 9. Số hộ chiếu .......................10. Ngày cấp: 

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



Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang                                Phiên bản 1.0 

 

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT 101 

 

- Passport number                                                                  Date of issue 

- 11. Cơ quan cấp: ......................................12. Thời hạn hộ chiếu: 

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

- Issued by                                                                               Date of expiry 

- 13. Trình độ chuyên môn (tay nghề): 

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

- Professional qualification (skill) 

- 14. Làm việc tại (tên doanh nghiệp/tổ chức): ............................................ 

- Working at (name of enterprise/organization) 

- 15. Địa điểm làm việc:......................................................................... 

- Working place 

- 16.Vị trí công 

việc:.............................................................................................  

- Job assignment 

- 17. Thời hạn làm việc từ ngày ..... tháng .... năm ..... đến ngày .... tháng .... 

năm .....  

- Period of work from ....................................to 

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

- 18. Lý do đề nghị cấp lại giấy phép lao động  

- Reason for re-issuance of work permit 

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

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu đơn vị 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 

On behalf of enterprise/organization 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

(Signature and stamp) 

-  
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11.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

Nhận hồ  

sơ
(1)

Kiểm tra 

sơ hồ sơ
(2)

Phân loại 
hồ sơ để 

xử lý

(4)

Re-use 100%

-(1) Nhận hồ sơ

-(1a) Lưu hồ sơ

-(2) Kiểm tra sơ bộ hồ sơ

-(3) Chuyển bộ phận chuyên 

môn

-(8) Trả kết quả

Business Process

-(5.1) Thẩm tra hồ sơ

  +(5.1.1) Đề nghị cấp phép

  +(5.1.2) Giấy chứng nhận sức 

khoẻ

  +(5.1.3) Hộ chiếu

-(5.2) Trình phê duyệt

Common-80%

-(4) Phân loại hồ sơ để xử lý

-(6) Phê duyệt hồ sơ

-(7) Cập nhật vàO CSDL

Chuyển 

bộ phận 

chuyên 

môn

(3)

Cơ sở dữ liệu

- CSDL Giấy phép lao động

- CSDLQG về ĐK DN

- CSDLQG về Dân cư

Lưu hồ sơ
(1a)

Trả kết 

quả
(8)

Phê 

duyệt hồ 

sơ
(6)

Cập nhật 
CSDL

(7)

Request

Xử lý hồ sơ (5)

Thẩm tra hồ sơ
(5.1)

Kiểm tra/phối 

hợp

Trình phê duyệt

(5.2)

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Hợp lệ

-(5.1.1) Đề nghị cấp phép

-(5.1.2) Giấy chứng nhận sức khoẻ

-(5.1.3) Hộ chiếu

- CSDL Giấy phép lao động
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11.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 

S
ở

 L
a

o
 đ

ộ
n

g
 -

 T
h

ư
ơ

n
g

 b
in

h
 v

à
 X

ã
 h

ộ
i

C
á

 n
h

â
n

B
ộ

 p
h

ậ
n

 T
N

&
T

K
Q

Chuẩn bị HS Nộp HS

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Hoàn thiện 

HS

Hoàn thiện lại/

Nhận kết quả?

Nhận Kết quả

Trả KQ
Vào sổ theo 

dõi
Viết phiếu 

hẹn

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

Thẩm định

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (hiện tại)

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Phê duyệt

P
h
ò
n
g 
ch
u
yê
n
 m
ô
n
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11.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 
S

ở
 L

Đ
-T

B
&

X
H

C
á

 n
h

â
n

P
h

ò
n

g
 c

h
u

y
ê

n
 m

ô
n

C
ơ

 s
ở

 d
ữ

 l
iệ

u

B
ộ
 p
h
ận
 T
N

/T
rả
 

K
Q

C
ơ
 q
u
an
 c
h
ủ
 q
u
ản

Chuẩn bị HS Nộp HS

Kiểm tra HS

Có hợp lệ

 không?

Hoàn thiện 

HS

Hoàn thiện lại/

Nhận kết quả?

Nhận Kết quả

Trả KQ
Vào sổ theo 

dõi

Viết phiếu 

hẹn

Thẩm 

định

CSDLQG về 

ĐK DN
CSDLQG về 

Dân cư
CSDL GPLĐ

LGSP

NGSP

Thông tin về
 lao động nước ngoài

Thông tin về 
doanh nghiêp

Thông tin về công dân

DV chuyển phát

Sở LĐ-TB&XH Bộ KH&ĐT Bộ Công an

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (tương lai)

Phê duyệt
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12. Cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trong nước 
12.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các mẫu biểu liên quan) 

-  Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Các tổ chức, cá nhân tìm hiểu thủ tục và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ 

theo quy định. 

Bước 2: 

- Các tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

Văn phòng Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang, địa chỉ số 03 Mậu Thân, phường Vĩnh 

Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì ra phiếu hẹn và trao cho 

người nộp; 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn cho 

người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đầy đủ theo quy định. 

Bước 3: Cơ quan ngoại vụ địa phương chuyển hồ sơ kèm theo lệ phí cho 

Cơ quan cấp hộ chiếu ở trong nước. Trường hợp chuyển hồ sơ qua đường bưu 

điện thì thực hiện thông qua doanh nghiệp chuyển phát nhanh được Bộ Ngoại 

giao chỉ định và kèm theo cước phí bưu điện. 

Đến ngày hẹn ghi trong phiếu hẹn, các tổ chức và cá nhân đến Tổ Một 

cửa Văn phòng Sở Ngoại vụ để nhận kết quả giải quyết.  

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả kết quả cho người có tên trong giấy biên 

nhận. Trường hợp người có tên trong giấy biên nhận không phải là người được 

cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ thì cần xuất trình Giấy chứng minh 

nhân dân để kiểm tra 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang.  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu gồm: 

-  01 Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, theo mẫu 

01/XNC có thể khai trên bản in sẵn hoặc khai trực tuyến trên Cổng thông tin 

điện tử về công tác lãnh sự tại địa chỉ www.lanhsuvietnam.gov.vn, sau đó in ra, 

ký và xác nhận theo quy định. Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu 

công vụ phải được điền đầy đủ các nội dung trong Tờ khai, do người đề nghị ký 

trực tiếp và có xác nhận của Cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý nhân sự và đóng 

dấu giáp lai ảnh. 
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- 03 ảnh giống nhau, cỡ 4 x 6 cm, chụp trên nền màu sáng, mắt nhìn 

thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, mặc thường phục, chụp không quá 01 

năm, trong đó 01 ảnh dán vào Tờ khai và 02 ảnh đính kèm. 

- 01 bản chính văn bản cử đi nước ngoài theo quy định tại Điều 4 và 5 

Thông tư số 02/2013/TT-BNG, ngày 25/6/2013 của Bộ Ngoại giao. 

- 01 bản chụp Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi 

đối với con dưới 18 tuổi đi thăm, đi theo (xuất trình bản chính để đối chiếu). 

- 01 bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng minh của các 

lực lượng vũ trang (đối với lực lượng vũ trang); 

- Hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ được cấp trong vòng 08 năm 

(nếu có). Trong trường hợp mất hộ chiếu thì nộp 01 bản chính văn bản thông 

báo việc mất hộ chiếu (theo mẫu 06/XNC). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Cơ quan cấp hộ chiếu ở trong nước xem xét giải 

quyết cấp hộ chiếu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên 

Giang. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ hộ chiếu. 

h) Lệ phí:  

- Lệ phí cấp mới hội chiếu: 200.000/hộ chiếu. 

- Lệ phí cấp lại hộ chiếu do bị hư hỏng hoặc bị mất: 400.000 VND. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính 

phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; 

- Nghị định 65/2012/NĐ-CP, ngày 06/9/2012 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP, ngày 17/8/2007 của 

Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; 



Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang                                Phiên bản 1.0 

 

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT 107 

 

- Thông tư số 02/2013/TT-BNG, ngày 25/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Ngoại 

giao, Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ 

chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực; 

- Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg, ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài 

chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực 

và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam; 

- Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ủy quyền quyết định việc cử hoặc cho phép xuất cảnh, 

nhập cảnh. 

* Ghi chú: Nội dung sửa đổi, bổ sung TTHC. 

- Trình tự thực hiện; 

- Thành phần, số lượng hồ sơ; 

- Thời gian giải quyết; 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC; 

- Căn cứ pháp lý. 
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12.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 
 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (8) Trả kết quả
- (9) Thu lệ phí

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
+ (5.1) Thẩm tra hồ sơ:
   - (5.1.1) Đơn đề nghị

    - (5.1.2) Văn bản cử cán bộ đi công 
tác nước ngoài

   - (5.1.3) CMND

+ (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDLQG về Dân cư
- CSDL về Cán bộ CC,VC
- CSDL về Hộ chiếu công vụ
- CSDL về Hộ tịch

Thu lệ phí
(9)

HS hợp lệ

- (5.1.1) Đơn đề nghị
- (5.1.2) Văn bản cử cán bộ đi công tác 
nước ngoài
- (5.1.3) CMND

Cập nhật vào CSDL về Hộ chiếu 
công vụ
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12.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trong nước (hiện tại)

Chuẩn bị HS Nộp HS Nhận kết quả

Sở
 N
go
ại
 v
ụ

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Đ
ơ
n
 v
ị c
h
u
yê
n
 m
ô
n

C
ụ
c 
Lã
n
h
 s
ự

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Lã
n
h
 đ
ạo
 

C
ụ
c 
Lã
n
h
 s
ự

Quyết định

Trình duyệt

Đóng lệ phí

C
ụ
c 
Lã
n
h
 s
ự
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12.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

C
ơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

C
ơ
 q
u
an
 c
h
ủ
 q
u
ản

Sở
 N
go
ại
 v
ụ

Đăng nhập 
Cổng DVC 
trực tuyến

Nộp HS Nhận kết quả

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Hợp lệ

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Không hợp lệ

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Chuẩn bị hồ 
sơ

Thanh toán lệ 
phí

Quyết định

Đ
ơ
n
 v
ị c
h
u
yê
n
 m
ô
n
 

C
ụ
c 
Lã
n
h
 s
ự

Lã
n
h
 đ
ạo
 

C
ụ
c 
Lã
n
h
 s
ự

Trình duyệt

CSDLQG về 
dân cư

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Bộ Công an

Trả kết quả

DV chuyển phát

Cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trong nước (tương lai)

Email thời 
hạn trả kết 

quả

Sở Tư pháp

CSDL về Hộ 
tịch

Bộ Ngoại giao

CSDL về Hộ chiếu 
ngoại giao

DV chuyển phát

CSDL về Cán 
bộ CC, VC

Sở Nội vụ

Thông tin về công dân

Thông tin về cán bộ CC, VC

Thông tin về hộ tịch

Thông tin về hộ chiếu ngoại giao
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13. Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh 

học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y 
13.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các mẫu biểu liên quan) 

- Trình tự thực hiện:  

+ Bước 1: Nộp hồ sơ. 

Cá nhân Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật. 

+ Bước 2: Nhận và xử lý hồ sơ. 

Nộp hồ sơ tại tại bộ phân tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thú Y, trạm Thú y 

huyện, thị, thành phố hoặc trạm kiểm dịch cửa khẩu. 

 Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.  

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn giao cho người nộp hồ sơ. 

+ Bước 3: Trả kết quả. 

Đúng ngày ghi theo phiếu hẹn người nhận hồ sơ tại bộ phân tiếp nhận và trả kết 

quả Chi cục Thú y. 

Cán bộ trả kết quả, yêu cầu người nhận kiểm tra thông tin trong giấy chứng nhận có 

đầy đủ chưa. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ và buổi 

chiều từ 13 giờ đến 17 giờ các ngày làm việc trong tuần. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trạm thú y huyện, thị, thành phố hoặc 

Phòng thanh tra chi cục thú y 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y 

+Bằng cấp chuyên môn,giấy chứng nhận trình độ(bản sao được công chứng, 

chứng thực)  

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận  

+ Giấy khám sức khỏe   

+ 02 ảnh 4x 6  

+ Lý lịch tư pháp (đối với người nước ngoài). 

b) Số lượng hồ sơ:   01   (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân                                                                

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a).Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y. 
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b).Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Trưởng trạm Thú y các huyện, thị, thành phố. 

c).Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Thanh tra Chi cục Thú y. 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề                 

- Lệ phí :  Mức lệ phí:100.000 đồng/lần (Phụ lục 1 Phí, Lệ phí trong công tác thú 

y:ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ thu,nộp và quản lý sử dụng phí,lệ phí trong công tác thú y). 

+ Phí Kiểm tra điều kiện cơ sở để cấp chứng chỉ hành nghề thú y: (Thu theo Phụ 

lục 6 Phí, Lệ phí trong công tác thú y:ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-

BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính). 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ +Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y 

+Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định chế 

độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. 

+Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 6/5/2006 của Bộ NN hướng dẫn điều kiện, 

trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện 

vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y. 

+Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

chế độ thu,nộp và quản lý sử dụng phí,lệ phí trong công tác thú y.  
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13.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 
 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Thu lệ phí
(9)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (7) Trả kết quả

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật
- (9) Thu lệ phí

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
- (5.1) Thẩm tra hồ sơ:
  + (5.1.1) Văn bằng, chứng chỉ
  + (5.1.2) CMND
  + (5.1.3) Giấy khám sức khỏe
- (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDLQG về Dân cư
- CSDL Y tế
- CSDL Chứng chỉ KD thuốc 
thú y
- CSDL GD & ĐT
 

HS hợp lệ

- (5.1.1) Văn bằng, chứng chỉ
- (5.1.2) CMND
- (5.1.3) Giấy khám sức khỏe

Cập nhật vào CSDL Chứng chỉ KD 
thuốc thú y
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13.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

C
h
i c
ụ
c 
th
ú
 y

Chuẩn bị HS Nộp HS Nhận kết quả

Tr
ạm
 t
h
ú
 y

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Tr
ạm
 t
h
ú
 y

Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm 

sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y (hiện tại)

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Lã
n
h
 đ
ạo
 C
h
i c
ụ
c

Phê duyệt

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL
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13.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 
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Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

C
h
i c
ụ
c 
th
ú
 y

C
ơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

C
ơ
 q
u
an
 c
h
ủ
 q
u
ản

Chuẩn bị HS Nộp HS Đóng lệ phí 

Tr
ạm
 t
h
ủ
 y

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Tr
ạm
 t
h
ú
 ý

Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh 

học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y (tương lai)

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Nhận kết quả

Lã
n
h
 đ
ạo
 C
h
i C
ụ
c

Phê duyệt

CSDLQG về 
dân cư

CSDL Chứng chỉ KD 
thuốc thú y

DV chuyển phát

Thông tin về công dân

Thông tin về giấy chứng nhận kinh doanh thuốc thú y

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Bộ Công an Sở NN &PTNN

CSDL Y tế

Thông tin về khám bệnh

Sở Y tế

CSDL GD & ĐT

Thông tin về bằng cấp

Sở GD & ĐT
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14. Cấp/cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực 

vật 
14.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các mẫu biểu liên quan) 

- Trình tự thực hiện:  

+ Bước 1: Nộp hồ sơ. 

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật. 

+ Bước 2: Nhận và xử lý hồ sơ. 

 Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền bằng cách gửi trực tiếp 

hoặc gửi qua đường bưu điện, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phòng Thanh tra Chi 

cục Bảo vệ thực vật.- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.  

 Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn giao cho người nộp hồ sơ. 

+ Bước 3: Trả kết quả. Người nhận kết quả mang theo giấy hẹn đến bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả Thanh tra Chi cục Bảo vệ thực vật. Nếu vì lý do nào đó mà 

không cấp chứng chỉ hành nghề, Chi cục Bảo vệ thực vật phải trả lời bằng văn bản cho 

người xin cấp. 

 Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ và buổi 

chiều từ 13 giờ đến 17 giờ các ngày làm việc trong tuần. 

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp  hoặc gửi qua đường bưu điện. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a. Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề (Phụ lục 10 ban hành kèm theo 

Thông tư số 85/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/12/2011 của Bộ Nông nghiệp-PTNT );  

+ Bản sao chụp và mang theo bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao chứng thực bằng 

tốt nghiệp trung cấp cấp trở lên của một (01) trong các chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ 

thực vật, sinh học, sư phạm nông nghiệp hoặc giấy chứng nhận đã tham dự lớp học 

chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật do Chi cục Bảo vệ thực vật cấp tỉnh cấp; 

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú 

hoặc doanh nghiệp quản lý người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề; 

+ Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp 

và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp; 

+Có 02 ảnh chân dung cỡ 4 cm x 6 cm. 

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Trong 03 ngày làm việc. Trường hợp nộp hồ sơ qua Trạm 

Bảo vệ thực vật huyện thời hạn là  12 ngày làm việc. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân , tổ chức                                                               
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- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi Cục Bảo vệ thực vật 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:  

Không 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Thanh tra Chi cục Bảo vệ thực vật  

d) Cơ quan phối hợp : Không. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề. 

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí: 200.000 đồng/giấy (theoThông tư số 110/ 2003/ TT – 

BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính Qui định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng 

phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.). 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 

25/7/2001. 

+Điều 17 Điều lệ Quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Nghị định số 

58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002. 

+Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ NN và 

PTNT Ban hành qui định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang 

chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.. 

+Thông tư số 110/ 2003/ TT – BTC ngày 17/11/2003 qui định chế độ thu, nộp và 

quản lý, sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực 

vật. 

+Thông tư số 85/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/12/2011 của Bộ Nông nghiệp-

PTNT  về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN 

ngày 01  /11/2007 Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể 

thuộc diện kiểm dịch thực vật và Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 6/10/2008 

Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, 

buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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Phụ lục 10: Đơn đề nghị cấp/ cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán  

thuốc bảo vệ thực vật. 

(Ban hành kèm theo Thông tư  số   85  /2011/TT-BNNPTNT  ngày 14  tháng  12   

năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP/CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

 

Kính gửi : Chi cục bảo vệ thực vật ( tỉnh, thành phố) ................. 

 

Họ và tên (Viết chữ in): ........................................................................................ 

Ngày, tháng, năm sinh: .................................. Tại ................................................ 

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………................. 

Số chứng minh thư nhân dân …………Ngày cấp …………Nơi cấp………… 

Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp nông lâm nghiêp, lớp học chuyên môn về thuốc 

bảo vệ thực vật) ........................................................................................... 

Nơi cấp ............................................ ........Ngày cấp ............................................. 

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về buôn bán thuốc 

bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý 

chuyên ngành và pháp luật. 

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

                                                                                      Người đề nghị            

                                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên) 
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14.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 
 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Thu lệ phí
(9)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (7) Trả kết quả

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật
- (9) Thu lệ phí

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
- (5.1) Thẩm tra hồ sơ:

- (5.1.1) Đơn đề nghị
- (5.1.2) CMND

- (5.1.3) Giấy khám sức khỏe

- (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDLQG về Dân cư
- CSDLQG về ĐK doanh 
nghiệp
- CSDL Chứng chỉ buôn bán 
thuốc BVTV
- CSDL Y tế
 

HS hợp lệ

- (5.1.1) Đơn đề nghị
- (5.1.2) CMND
- (5.1.3) Giấy khám sức khỏe

Cập nhật vào CSDL Chứng chỉ 
buôn bán thuốc BVTV
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14.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

C
h
i C
ụ
c 
b
ảo
 v
ệ 
th
ự
c 
vậ
t

Chuẩn bị HS Nộp HS Nhận kết quả

C
h
i C
ụ
c 
b
ảo
 v
ệ 
th
ự
c 
vậ
t

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Th
an
h
 t
ra
 C
h
i c
ụ
c

Cấp/cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo 

vệ thực vật (hiện tại)

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Lã
n
h
 đ
ạo
 C
h
i c
ụ
c

Phê duyệt

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL
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14.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 
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Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

C
h
i C
ụ
c 
b
ảo
 v
ệ 
th
ự
c 
vậ
t

C
ơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

C
ơ
 q
u
an
 c
h
ủ
 q
u
ản

Chuẩn bị HS Nộp HS Đóng lệ phí 

C
h
i C
ụ
c 
b
ảo
 v
ệ 
th
ự
c 
vậ
t

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Th
an
h
 t
ra
 C
h
i c
ụ
c

Cấp/cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực 

vật (tương lai)

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Nhận kết quả

Lã
n
h
 đ
ạo
 C
h
i C
ụ
c

Phê duyệt

CSDLQG về 
dân cư

CSDL Chứng chỉ 
buôn bán thuốc 

BVTV

DV chuyển phát

Thông tin về công dân

Thông tin về chứng nhận bán thuốc BVTV

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Bộ Công an Sở NN &PTNN

CSDLQG về ĐK 
doanh nghiệp

Thông tin về doanh nghiệp

Bộ KH & ĐT

CSDL Y tế

Thông tin về khám bệnh

Sở Y tế



Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang                                Phiên bản 1.0 

 

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT 124 

 

15. Cấp giấy phép khai thác thủy sản 
15.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các mẫu biểu liên quan) 

Trình tự thực hiện:  

+ Bước 1: Nộp hồ sơ. 

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật 

+ Bước 2: Nhận và xử lý hồ sơ. 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. 

 Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.  

 Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn giao cho người nộp hồ sơ và 

ra biên lai thu phí theo quy định. 

 Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặt không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận trả lại 

hồ sơ và hướng dẫn cho người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ. 

+ Bước 3: Trả kết quả. 

 Đúng ngày ghi theo phiếu hẹn người nhận hồ sơ mang theo giấy hẹn đến bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ản nhận hồ sơ. 

 Cán bộ tiếp nhận trả giấy phép khai thác thủy sản yêu cầu người nhận kiểm tra 

thông tin trong hồ sơ và ký nhận vào sổ trả hồ sơ theo quy định. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ và buổi 

chiều từ 13 giờ đến 17 giờ các ngày làm việc trong tuần. 

- Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Chi Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

- Thành phần số lượng hồ sơ: 

a.Thành phần hồ sơ: 

 Đơn xin cấp phép khai thác thủy sản (theo mẫu Phụ lục 8, Thông tư số  02 

/2006/TT-BTS  ngày 20  tháng 3 năm 2006 của Bộ Thủy sản cũ nay là Bộ NN&PTNT). 

 Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc Giấy xác nhận đăng ký tàu cá theo 

hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

 Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá, đối với loại tàu cá theo quy định 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   

 Văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, đối với loại tàu cá theo quy 

định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.   

 Sổ Danh bạ thuyền viên, đối với loại tàu cá theo quy định của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn.   

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
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- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi 

TS. 

b)Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 

c)Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản  

d)Cơ quan phối hợp: Không. 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.  

- Lệ phí : Lệ phí cấp giấy phép khai thác thủy sản là 40.000 VND/lần (bảng phụ lục phần A) 

Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và BV nguồn lợi thuỷ sản. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003 có hiệu lực từ ngày 01/7/2004 

+ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ  về điều kiện 

sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản (Điều 5, Điều 6, Điều 7) có hiệu lực 

từ ngày 24/5/2005.  

+ Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính Phủ về việc Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều 

kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản (Điều 1) có hiệu lực từ ngày 01 

tháng 4 năm 2009.  

+ Thông tư số 02 /2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản 

cũ nay là Bộ NN&PTNT, Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 

59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số 

ngành nghề thuỷ sản (mục 2, 4 phần II) có hiệu lực từ ngày 18/5/2006. 

+ Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về Quy 

định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ 

nguồn lợi thuỷ sản (bảng phụ lục phần A). 

+ Thông tư số 24 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4  năm 2011 Sửa đổi,bổ 

sung, bãi bỏ một số điều Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên ban hành kèm theo 

Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản (nay là 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
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Phụ lục 8: (Kèm theo Thông tư số  02 /2006/TT-BTS 

ngày 20  tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

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

  

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN 
  

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

Tên chủ tàu ..............................................Điện thoại: ............................... 

Số chứng minh nhân dân: ........................................................................... 

Nơi thường trú: ........................................................................................... 

          Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ  

sản cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản với nội dung đăng ký như sau:   

          Tên tàu: .........................................; Loại tàu...................................... 

          Số đăng ký tàu: ................................................................................... 

          Năm, nơi đóng tàu: ............................................................................. 

          Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có)...................,ngày cấp......................, 

nơi cấp  .......................................................................................................... 

          Máy chính:  

TT Ký hiệu máy Số máy Công suất định mức 

( CV ) 

Ghi chú 

No 1         

No 2         

No 3         

Ngư trường hoạt động................................................................................ 

          Cảng, bến đăng ký cập tàu: ........................................................................ 

          Nghề khai thác chính: ....................... .....Nghề phụ: ..................................   

          Tên đối tượng khai thác chính: .................................................................. 

          Mùa khai thác chính: từ tháng....năm........đến tháng.....năm.................... 

          Mùa khai thác phụ:    từ tháng....năm........đến tháng.....năm...... ………. 

          Kích thứơc mắt lưới ở bộ phận chứa cá 2a, mm: ...................................... 

          Phương pháp bảo quản sản phẩm: ............................................................. 

          Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung đã  

đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật. 

 

                                           Người làm đơn (Chủ tàu) 
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15.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (8) Trả kết quả
- (9) Thu lệ phí

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
+ (5.1) Thẩm tra hồ sơ:
    - (5.1.1) Đơn đề nghị

     - (5.1.2) Bản sao ĐK tàu 

cákhỏenghềđộng+ (5.2) Trình phê 
duyệt

CSDL
- CSDLQG về Dân cư
- CSDLQG về ĐK DN
- CSDL về Khai thác thủy sản

Thu lệ phí
(9)

HS hợp lệ

- (5.1.1) Đơn đề nghị
- (5.1.2) Bản sao ĐK tàu cá

Cập nhật vào CSDL về Khai thác 
thủy sản
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15.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Cấp Giấy phép khai thác thủy sản (hiện tại)

Chuẩn bị HS Nộp HS Nhận kết quả

Sở
 N
N
 &

 P
TN

T

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

P
h
ò
n
g 
ch
u
yê
n
 m
ô
n

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Lã
n
h
 đ
ạo
 C
h
i c
ụ
c

Quyết định

Trình duyệt

C
h
i c
ụ
c 
K
T 

&
 B

V
N

LT
S

Đóng lệ phí
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15.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 
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Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

C
ơ
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ở
 d
ữ
 li
ệu

C
ơ
 q
u
an
 c
h
ủ
 q
u
ản

Đăng nhập 
Cổng DVC 
trực tuyến

Nộp HS Nhận kết quả

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Hợp lệ

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Không hợp lệ

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Chuẩn bị hồ 
sơ

Thanh toán lệ 
phí

Quyết định

Ti
ếp
 n
h
ận

/T
rả
 K
Q

P
h
ò
n
g 
ch
u
yê
n
 m
ô
n

Lã
n
h
 đ
ạo
 C
h
i c
ụ
c

Trình duyệt

CSDLQG về 
dân cư

Thông tin về công dân

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Bộ Công an

Trả kết quả

DV chuyển phát

Cấp Giấy phép khai thác thủy sản (tương lai)

Email thời 
hạn trả kết 

quả

C
h
i c
ụ
c 
K
h
ai
 t
h
ác
 v
à 
B
ảo
 v
ệ 
n
gu
ồ
n
 lợ
i t
h
ủ
y 
sả
n

CSDL về Khai 
thác thủy sản

Sở NN&PTNT

Thông tin về khai thác thủy sản

Ngân hàng

CSDLQG về ĐK 
doanh nghiệp

Bộ KH & ĐT

Thông tin về
doanh nghiệp
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16. Cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư 

trong phạm vi nội tỉnh 
16.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các mẫu biểu liên quan) 

* Trình tự thực hiện: Việc thẩm tra và cấp giấy phép bưu chính thực hiện 

trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định tại Điều 

6, Điều 7 Nghị định số 47/2011/NĐ- CP ngày 17/06/2011. 

* Cách thức thực hiện: Doanh nghiệp, tổ chức đề nghị cấp giấy phép bưu 

chính, nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính đến Sở Thông tin và Truyền 

thông và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ gồm:  

- Giấy đề nghị cấp giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục I Nghị định 47); 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy 

chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu 

xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao; 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có); 

- Phương án kinh doanh; 

- Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định 

của pháp luật về bưu chính; 

- Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống 

nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có); 

- Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu 

chính; 

- Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy 

định của pháp luật về bưu chính; 

- Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp 

phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết 

khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính; 

- Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối 

với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ 

bưu chính đề nghị cấp phép; 

- Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối 

tác nước ngoài quy định tại điểm k khoản 2 Điều này. 

 Phương án kinh doanh, gồm các nội dung chính sau: 

- Thông tin về doanh nghiệp gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư 

điện tử (e-mail) của trụ sở giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh, trang tin điện tử 

(website) của doanh nghiệp (nếu có) và các thông tin liên quan khác; 
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- Địa bàn dự kiến cung ứng dịch vụ; 

- Hệ thống và phương thức quản lý, điều hành dịch vụ; 

- Quy trình cung ứng dịch vụ gồm quy trình chấp nhận, vận chuyển và phát; 

- Phương thức cung ứng dịch vụ do doanh nghiệp tự tổ chức hoặc hợp tác cung 

ứng dịch vụ với doanh nghiệp khác (trường hợp hợp tác với doanh nghiệp khác, doanh 

nghiệp đề nghị cấp giấy phép bưu chính phải trình bày chi tiết về phạm vi hợp tác, 

công tác phối hợp trong việc bảo đảm an toàn, an ninh, giải quyết khiếu nại và bồi 

thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ); 

- Các biện pháp bảo đảm an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính 

và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính; 

- Phân tích tính khả thi và lợi ích kinh tế - xã hội của phương án thông qua các 

chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, chi phí, số lượng lao động, thuế nộp ngân sách nhà 

nước, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư trong 03 năm tới kể từ năm đề nghị cấp phép. 

Số lượng hồ sơ: 

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính được lập thành 03 bộ, trong đó 01 bộ là 

bản gốc, 02 bộ là bản sao do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm 

về tính chính xác của bản sao. 

* Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định 

* Đối tượng thực hiện: Tổ chức 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 

 * Lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép bưu chính: 200.000 đ (hai trăm nghìn đồng)/lần. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010. 

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 hướng dẫn một số nội dung của 

Luật Bưu chính. 

- Thông tư số 185/2013, ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy 

phép trong hoạt động bưu chính. 

 

http://mic.gov.vn/vbqppl/Lists/Vn%20bn%20QPPL/DispForm.aspx?ID=7685
http://mic.gov.vn/vbqppl/Lists/Vn%20bn%20QPPL/DispForm.aspx?ID=7761
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PHỤ LỤC I 

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của 

Chính phủ) 

(Tên doanh nghiệp) 

---------------- 
Số: ………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

---------------------- 
……….., ngày …..  tháng ….. năm ….. 

 
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH 

Kính gửi: …………………… (tên cơ quan cấp giấy phép). 

 

Căn cứ Luật bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số …../20…../NĐ-CP .............................................................. ; 

(Tên doanh nghiệp) ……… đề nghị (cơ quan cấp giấy phép) ……… cấp giấy phép 

bưu chính với các nội dung sau: 

Phần 1. Thông tin về doanh nghiệp  
1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư, ghi bằng chữ in hoa) 

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

Tên doanh nghiệp viết tắt (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy 

chứng nhận đầu tư):  

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư): 

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

2. Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc 

giấy chứng nhận đầu tư):            

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư số: ………….. 

do ………. cấp ngày … tại ………………………………………….. 

4. Vốn điều lệ: .......................................................................................................  

5. Điện thoại: ………………………………. Fax: ................................................  

6. Website (nếu có) …………………. E-mail: ......................................................  

7. Người đại diện theo pháp luật: 

Họ tên ………………………………….. Giới tính: .............................................  

Chức vụ: ................................................................................................................  

Quốc tịch ……………………………. Sinh ngày: ...............................................  

Số CMND/hộ chiếu ……………………….. Cấp ngày …………. tại .................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................  

Điện thoại: …………………………… E-mail: ....................................................  

8. Người liên hệ thường xuyên:  

Họ tên: ………………………… Giới tính: ...........................................................  

Chức vụ: .................................................................................................................  

Điện thoại: ………………………… E-mail: ........................................................  

Phần 2. Mô tả tóm tắt về dịch vụ  
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1. Loại dịch vụ đề nghị cấp phép:…... ....................................................................  

2. Phạm vi cung ứng dịch vụ: ….............................................................................  

3. Phương thức cung ứng dịch vụ: .........................................................................  

Phần 3. Thời hạn đề nghị cấp phép 
Thời hạn đề nghị cấp phép: …………… năm  

Phần 4. Tài liệu kèm theo 
Tài liệu kèm theo gồm có: 

1............................................................................................................................... 

2............................................................................................................................... 

Phần 5. Cam kết  
(Tên doanh nghiệp) xin cam kết: 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung 

trong giấy đề nghị cấp giấy phép bưu chính và các hồ sơ, tài liệu kèm theo. 

2. Nếu được cấp giấy phép bưu chính, (tên doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh 

các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan và các quy định trong giấy phép bưu 

chính. 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

……………. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 
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16.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (8) Trả kết quả
- (9) Thu lệ phí

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
- (5.1) Thẩm tra hồ sơ:
  + (5.1.1) ĐK kinh doanh
  + (5.1.2) Đơn đề nghị
- (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDLQG về ĐK doanh 
nghiệp
- CSDL Giấy phép bưu chính

Thu lệ phí
(9)

HS hợp lệ

- (5.1.1) ĐK kinh doanh
- (5.1.2) Đơn đề nghị

Cập nhật vào CSDL Giấy phép 
bưu chính
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16.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 

C
ô
n
g 
d
ân

Nộp HS Nhận kết quả

Sở
 T
h
ô
n
g 
ti
n
 v
à 
Tr
u
yề
n
 t
h
ô
n
g

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Ti
ếp
 n
h
ận

/T
rả
 K
Q

Email thời 
hạn trả kết 

quả

B
ộ
 p
h
ận
 x
ử
 lý

Thẩm định Trình duyệt

Trả kết quả

Quyết định

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Chuẩn bị HS

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

Cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong 
phạm vi nội tỉnh (hiện tại)

 



Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang                                Phiên bản 1.0 

 

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT 137 

 

16.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 
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Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

C
ơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

C
ơ
 q
u
an
 c
h
ủ
 q
u
ản

Đăng nhập 
Cổng DVC 
trực tuyến

Nộp HS Nhận kết quả

Sở
 T
h
ô
n
g 
ti
n
 v
à 
Tr
u
yề
n
 t
h
ô
n
g

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Hợp lệ

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Không hợp lệ

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Chuẩn bị hồ 
sơ

Thanh toán lệ 
phí

Quyết định

Ti
ếp
 n
h
ận

/T
rả
 K
Q

B
ộ
 p
h
ận
 x
ử
 lý

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Trình duyệt

CSDLQG về ĐK 
doanh nghiệp

CSDL Giấy phép 
bưu chính

Thông tin về doanh nghiệp

Thông tin về giấy phép bưu chính

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Bộ Công an Sở TT & TT

Trả kết quả

DV chuyển phát

Email thời 
hạn trả kết 

quả

Cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong 
phạm vi nội tỉnh (tương lai)

Ngân hàng
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17. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam 
17.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các mẫu biểu liên quan) 

* Trình tự thực hiện:  
- Nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp:  

+ Công dân Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi người đó thường trú; trường hợp 

không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi người đó tạm trú; trường hợp cư 

trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh.  

+ Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam thì nộp tại Sở Tư pháp nơi người đó cư 

trú.  

- Nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ.  

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

Sở Tư pháp.  

* Thành phần hồ sơ:  
- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định (Mẫu số 03/TT-

LLTP);  

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu (đối với cá nhân Việt Nam);  

- Bản sao hộ chiếu, giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú (đối với người 

nước ngoài);  

- Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục 

(trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền thì 

không cần văn bản ủy quyền). Văn bản ủy quyền phải được chứng nhận hoặc chứng 

thực theo quy định của pháp luật;  

- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (dùng cho cá nhân trong trường hợp 

ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1) (Mẫu số 04/TT-LLTP).  

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

* Thời hạn giải quyết hồ sơ:  

- 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được yêu cầu 

cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian 

cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương 

nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày; 

- 07 ngày, kề từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp xin cấp phiếu lý 

lịch tư pháp từ lần hai trở lên; đủ 14 tuổi (tính đến ngày nhận hồ sơ) - nộp hồ sơ trực 

tiếp. 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.  

* Cơ quan phối hợp: 

- Cơ quan công an; 

- Cơ quan Tòa án: Trường hợp sau khi tra cứu thông tin lý lịch tư pháp tại cơ 

quan Công an mà vẫn chưa đủ căn cứ để kết luận hoặc nội dung về tình trạng án tích 

của đương sự có điểm chưa rõ ràng, đầy đủ để khẳng định đương sự có án tích hay 

không có án tích;  

- Cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng: Trường hợp cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho người từng là sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công 

nhân viên quốc phòng;  
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- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; cơ quan, tổ chức, cơ quan tiến hành tố 

tụng có liên quan: trường hợp phối hợp xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa 

án tích.  

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.  

Lệ phí: 

- Lệ phí cấp Phiếu Lý lịch tư pháp 200.000đồng/lần/người.  

- Lệ phí cấp Phiếu Lý lịch tư pháp đối với học sinh, sinh viên, người có công với 

cách mạng, thân nhân liệt sỹ là 100.000đồng/lần/người.  

Trường hợp người được cấp Phiếu LLTP đề nghị cấp trên 2 Phiếu trong một lần 

yêu cầu, thì kể từ phiếu thứ 3 trở đi cơ quan cấp phiếu LLTP thu thêm 3.000đ/phiếu, 

để bù đắp chi phí cần thiết cho việc in mẫu Phiếu lý lịch tư pháp.  

- Người thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật; người cư trú tại xã đặc biệt 

khó khăn theo quy định của pháp luật được miễn lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp.  

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu lý lịch tư pháp.  

Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

Căn cứ pháp lý:  

 - Luật số 28/2009/QH12 Lý lịch tư pháp; 

 - Nghị định số 111/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Lý lịch tư pháp; 

- Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP 

Hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư 

pháp; 

- Thông tư số 13/2011/TT-BTP Về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu 

mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;  

- Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 Về việc Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ 

lý lịch tư pháp; 
- Thông tư  số 174/2011/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp. 

 

 

http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=11773
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=25936
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=25936
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=27746
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=27746
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=27746
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=26670
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=26670
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=26670
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=26670
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=26670
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=26670
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=27230
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=27230
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Mẫu số 03/TT- LLTP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP 
(Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp) 

  

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

 

1. Tên tôi là 
1
:......................................................................................... ...........................  

2. Tên gọi khác (nếu có):............................................................3. Giới tính:.......... ........  

4. Ngày, tháng, năm sinh: …........./ …….../ ……… …………………………………... 

5. Nơi sinh 
2
: .....................................................................................................................  

6. Quốc tịch:......................................................7. Dân tộc:.............................................. 

8. Nơi thường trú 
3
: ...........................................................................................................  

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

9. Nơi tạm trú
4
: ..................................................................................................................  

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

10. Giấy CMND/Hộ chiếu :.......................................
5
Số: ................................................  

Cấp ngày.......tháng.........năm..............Tại: ...................................................................... . 

11. Họ tên cha:…………………………………….Ngày/tháng/năm sinh ……………… 

12. Họ tên mẹ:…………………………………… .Ngày/tháng/năm sinh ……………… 

13. Họ tên vợ/chồng…………………….. ………  Ngày/tháng/năm sinh ……………… 

11. Số điện thoại/e-mail: .................................................................................................. . 
 

QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN 

(Tính từ khi đủ 14 tuổi) 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 
Nơi thường trú/ Tạm trú

 
Nghề nghiệp, nơi làm việc

6 

  

 

 

  

 

 

    Phần khai về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh 

nghiệp, hợp tác xã (nếu có): ..............................................................................................  

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

   Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp
7
:  Số 1                     Số 2 

   Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh 

nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản (trong trường hợp yêu cầu cấp 

Phiếu lý lịch tư pháp số 1):    Có                      Không 

      Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:…………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

     Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:…………………….Phiếu. 

    Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình. 
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    ..........., ngày ……… tháng …… năm ……… 

                                                                                                Người khai 

                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên) 
 

 

 

 

 

Ghi chú: 
1
 Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu. 

2
 Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương. 

3, 4 
Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi. 

5 
Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu. 

6
 Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân 

quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội. 
7 

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là Phiếu ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được 

xóa; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào 

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu. 

 Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là Phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích 

chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. 
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17.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Thu lệ phí
(9)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (7) Trả kết quả

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật
- (9) Thu lệ phí

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
- (5.1) Thẩm tra hồ sơ:
  + (5.1.1) Sổ hộ khẩu
  + (5.1.2) CMND
- (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDLQG về Dân cư
- CSDL hộ tịch
- CSDL về Án tích
 

HS hợp lệ

- (5.1.1) Sổ hộ khẩu
- (5.1.2) CMND

Cập nhật vào CSDL hộ tịch
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17.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 
 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Sở
 T
ư
 p
h
áp

Chuẩn bị HS Nộp HS Nhận kết quả

Sở
 T
ư
 p
h
áp

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

P
h
ò
n
g 
ch
u
yê
n
 m
ô
n

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người 

nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (hiện tại)
Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Phê duyệt

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL
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17.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 



Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang                                Phiên bản 1.0 

 

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT 147 

 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Sở
 T
ư
 p
h
áp

C
ơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

C
ơ
 q
u
an
 c
h
ủ
 q
u
ản

Chuẩn bị HS Nộp HS Đóng lệ phí 

Sở
 T
ư
 p
h
áp

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

P
h
ò
n
g 
ch
u
yê
n
 m
ô
n

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước 

ngoài đang cư trú tại Việt Nam (tương lai)

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Nhận kết quả

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Phê duyệt

CSDLQG về 
dân cư

CSDL hộ tich

DV chuyển phát

Thông tin về công dân

Thông tin về hộ tịch

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Bộ Công an Sở Tư pháp

CSDL về Án 
tích

Công an tỉnh

Thông tin về án tích
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18. Đăng ký hành nghề của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân 
18.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các mẫu biểu liên quan) 

* Trình tự thực hiện:   

- Cá nhân chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở theo quy 

định của pháp luật. 

- Sở Tư pháp tiếp nhận,  xem xét và thẩm tra hồ sơ nếu:  

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 

hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung hoặc làm lại cho đúng quy định. 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, đúng quy định pháp luật thì cấp Giấy 

đăng ký hành nghề luật sư. 

- Nhận kết quả tại Sở Tư pháp. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp Kiên Giang. 

* Thành phần hồ sơ: 

1. Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư; 

2. Bản sao Hợp đồng lao động ký kết với cơ quan, tổ chức. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.  

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hành nghề của luật sư. 

* Lệ phí: Không. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Luật sư số: 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006, được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012. 

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ Quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư; 

- Thông tư số: 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp, hướng dẫn một số 

quy định của Luật Luật sư, Nghị định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội – 

nghề nghiệp của luật sư. 
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 TP-LS-06 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ……………………… 

Tên tôi là: ……………………………. Nam/Nữ ……… ngày sinh: …..../.....…/. .........................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  ....................................................................................................  

Chỗ ở hiện nay:  ...............................................................................................................................  

Điện thoại: …………………………… Email: ...............................................................................  

Đăng ký hoạt động hành nghề luật sư với tư cách cá nhân với các nội dung sau đây: 

1. Họ và tên luật sư (ghi bằng chữ in hoa):  .....................................................................................  

Tên giao dịch (nếu có): ....................................................................................................................  

Ngày sinh: ………../………./ ………………….. 

Chứng minh nhân dân số: ………………………………. Ngày cấp: ……../....…../.......................  

Nơi cấp:  ...........................................................................................................................................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  ....................................................................................................  

Chứng chỉ hành nghề luật sư số: ………………….. Ngày cấp: ……./……./ .................................  

Là thành viên Đoàn luật sư tỉnh (thành phố)  ...................................................................................  

2. Địa điểm giao dịch:  .....................................................................................................................  

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

Điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email:  ...........................................  

3. Lĩnh vực đăng ký hoạt động:  

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

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

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

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

Tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy 

định. 

 Tỉnh (thành phố), ngày    tháng     năm  

Luật sư ký, ghi rõ họ tên 
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18.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (8) Trả kết quả
- (9) Thu lệ phí

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
+ (5.1) Thẩm tra hồ sơ:
   - (5.1.1) Giấy đăng ký

   - (5.1.2) Bản sao chứng chỉ hành 
nghề
   - (5.1.3) Bản sao Hợp đồng lao 

động+ (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDLQG về Dân cư
- CSDL về Chứng chỉ Luật sư

Thu lệ phí
(9)

HS hợp lệ

- (5.1.1) Giấy đăng ký
- (5.1.2) Bản sao chứng chỉ hành nghề
- (5.1.3) Bản sao Hợp đồng lao động

Cập nhật vào CSDL về Chứng chỉ 
luật sư
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18.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 
 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân (hiện tại)

Chuẩn bị HS Nộp HS Nhận kết quả

Sở
 T
ư
 p
h
áp

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

P
h
ò
n
g 
ch
u
yê
n
 m
ô
n

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Quyết định

Trình duyệt

Sở
 T
ư
 p
h
áp
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18.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 
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Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

C
ơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

C
ơ
 q
u
an
 c
h
ủ
 q
u
ản

Đăng nhập 
Cổng DVC 
trực tuyến

Nộp HS Nhận kết quả

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Hợp lệ

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Không hợp lệ

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Chuẩn bị hồ 
sơ

Đóng lệ phí 
chuyển phát

Quyết định

Ti
ếp
 n
h
ận

/T
rả
 K
Q

P
h
ò
n
g 
ch
u
yê
n
 m
ô
n

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Trình duyệt

CSDLQG về 
dân cư

Thông tin về công dân

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Bộ Công an

Trả kết quả

DV chuyển phát

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân (tương lai)

Email thời 
hạn trả kết 

quả

Sở Tư pháp

CSDL về Chứng chỉ 
luật sư

Thông tin về chứng chỉ luật sư

Sở
 T
ư
 p
h
áp
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19. Thành lập văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư 
19.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các mẫu biểu liên quan) 

* Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức hành nghề luật sư chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi đặt 

trụ sở theo quy định của pháp luật. 

- Sở Tư pháp tiếp nhận,  xem xét và thẩm tra hồ sơ nếu:  

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 

hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung hoặc làm lại cho đúng quy định. 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo đúng quy định pháp luật thì Ghi địa 

chỉ của văn phòng giao dịch vào Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật 

sư. 

- Nhận kết quả tại Sở Tư pháp. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp Kiên Giang. 

* Thành phần hồ sơ: 

1. Văn bản thông báo về việc thành lập văn phòng giao dịch; 

2. Quyết định thành lập văn phòng giao dịch, trong đó ghi rõ người được tổ chức 

hành nghề luật sư phân công thường trực tại văn phòng để tiếp nhận yêu cầu về vụ, 

việc của khách hàng, kèm theo bản sao chứng minh nhân dân của người đó; 

3. Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; 

4. Bản sao Giấy tờ chứng minh về trụ sở của văn phòng giao dịch. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.  

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi địa chỉ của văn phòng giao dịch 

vào Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư. 

* Lệ phí: Không. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Luật sư số: 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006, được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012. 

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ Quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư; 

- Thông tư số: 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp, hướng dẫn một số 

quy định của Luật Luật sư, Nghị định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
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Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội – 

nghề nghiệp của luật sư. 
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19.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (8) Trả kết quả
- (9) Thu lệ phí

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
+ (5.1) Thẩm tra hồ sơ:

- (5.1.1) Văn bản thông báo
- (5.1.2) Bản sao ĐK hoạt động

+ (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDLQG về ĐK DN
- CSDL về Văn phòng giao 
dịch

Thu lệ phí
(9)

HS hợp lệ

- (5.1.1) Văn bản thông báo
- (5.1.2) Bản sao ĐK hoạt động

Cập nhật vào CSDL về Văn phòng 
giao dịch
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19.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Thành lập văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư (hiện tại)

Chuẩn bị HS Nộp HS Nhận kết quả

Sở
 T
ư
 p
h
áp

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

P
h
ò
n
g 
n
gh
iệ
p
 v
ụ

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Quyết định

Trình duyệt

Sở
 T
ư
 p
h
áp
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19.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 
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Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

C
ơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

C
ơ
 q
u
an
 c
h
ủ
 q
u
ản

Đăng nhập 
Cổng DVC 
trực tuyến

Nộp HS Nhận kết quả

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Hợp lệ

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Không hợp lệ

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Chuẩn bị hồ 
sơ

Đóng lệ phí 
chuyển phát

Quyết định

Ti
ếp
 n
h
ận

/T
rả
 K
Q

P
h
ò
n
g 
n
gh
iệ
p
 v
ụ

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Trình duyệt

CSDLQG về ĐK 
doanh nghiệp

Thông tin về công dân

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Bộ Công an

Trả kết quả

DV chuyển phát

Thành lập văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư (tương lai)

Email thời 
hạn trả kết 

quả

Sở Tư pháp

Sở
 T
ư
 p
h
áp

CSDL về Văn phòng 
giao dịch

Thông tin về văn phòng giao dịch
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20. Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang 

cho các tổ chức thuộc địa phương. 
20.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các mẫu biểu liên quan) 

a. Trình tự thực hiện: 

- Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định.  

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường 

hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ 

sung đầy đủ kịp thời. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận 

hồ sơ, ra phiếu hẹn và trao cho người nộp. 

- Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cán 

bộ tiếp nhận giao kết quả và phát phiếu thăm dò ý kiến của cá nhân, tổ chức đối 

với quá trình giải quyết hồ sơ hành chính này.  

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời 

trang (Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 

05/10/2012 của Chính phủ); 

+ Bản nội dung chương trình, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn; danh 

mục bộ sưu tập và mẫu phác thảo thiết kế đối với trình diễn thời trang; 

+ Bản nhạc hoặc kịch bản đối với tác phẩm công diễn lần đầu; 

+ Bản sao chứng thực quyết định cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài, 

cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ 

thuật, trình diễn thời trang (đối với chương trình có sự tham gia của tổ chức, cá 

nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài); 

+ Văn bản đồng ý của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, nơi dự định tổ chức biểu 

diễn (đối với chương trình có sự tham gia của tổ chức nước ngoài); 

+ Bản sao chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

d. Thời hạn giải quyết: 05
 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ.    
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đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.     

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

h. Phí, lệ phí: Không. 

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về 

biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu 

hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; 

- Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28/01/2013 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ 

thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh 

bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.  
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Mẫu số 01 

(Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính 

phủ)  

 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY 

PHÉP  

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------- 

  …………., ngày ….. tháng ….. năm …… 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang 

Kính gửi: - Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(đối với tổ chức thuộc các cơ quan Trung ương) 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố… 

(đối với các tổ chức thuộc địa phương) 

  

Nhà hát (Đơn vị)…….. đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn (Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch) cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang: 

1. Tên chương 

trình:..........................................................................................  

2. Nội dung chương trình: 

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

3. Thời lượng chương trình (số phút): 

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

4. Người chịu trách nhiệm chương trình: 

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

5. Thời gian: Từ ngày... tháng... năm………… đến ngày... tháng ... 

năm........ 

6. Địa 

điểm:....................................................................................................... 

7. Chúng tôi xin cam kết: 

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 

tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn 

thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi 

hình ca múa nhạc, sân khấu. 
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- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền 

liên quan. 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề 

nghị cấp giấy phép. 
  

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: Văn thư 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ 

QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

http://luatkhaiphong.com/
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20.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (8) Trả kết quả
- (9) Thu lệ phí

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
+ (5.1) Thẩm tra hồ sơ:
   - (5.1.1) Đơn đề nghị

   - (5.1.2) Đăng ký DN

+ (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDLQG về Dân cư
- CSDLQG về ĐK DN
- CSDL về Giấy phép biểu 
diễn nghệ thuật

Thu lệ phí
(9)

HS hợp lệ

- (5.1.1) Đơn đề nghị
- (5.1.2) Đăng ký DN

Cập nhật vào CSDL về Giấy phép 
biểu diễn nghệ thuật
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20.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 
 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Sở
 V
H

, T
T 
và
 D
L

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các 
tổ chức thuộc địa phương (hiện tại)

Chuẩn bị HS Nộp HS Nhận kết quả

Sở
 V
H

,T
T 
và
 D
L

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

P
h
ò
n
g 
ch
u
yê
n
 m
ô
n

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Quyết định

Trình duyệt



Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang                                Phiên bản 1.0 

 

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT 171 

 

 

20.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 
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Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

C
ơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

C
ơ
 q
u
an
 c
h
ủ
 q
u
ản

Đăng nhập 
Cổng DVC 
trực tuyến

Nộp HS Nhận kết quả

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Hợp lệ

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Không hợp lệ

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Chuẩn bị hồ 
sơ

Đóng lệ phí 
chuyển phát

Quyết định

Ti
ếp
 n
h
ận

/T
rả
 K
Q

P
h
ò
n
g 
ch
u
yê
n

m
ô
n

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Trình duyệt

CSDLQG về 
dân cư

Thông tin về công dân

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Bộ Công an

Trả kết quả

DV chuyển phát

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các 
tổ chức thuộc địa phương (tương lai)

Email thời 
hạn trả kết 

quả

Bộ KH & ĐT

CSDLQG về 
ĐK DN

Thông tin về doanh nghiệp

Sở
 V
H

, T
T 
và
 D
L

Sở VH, TT và DL

CSDL Giấy phép biểu 
diễn nghệ thuật

Thông tin về giấy phép 
biểu diễn nghệ thuật
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21. Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư trong hoạt động xây dựng 
21.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các mẫu biểu liên quan) 

- Trình tự thực hiện: 

+ Người xin cấp chứng chỉ hành nghề gửi hồ sơ theo quy định tới Sở Xây 

dựng Kiên Giang  

+ Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây 

dựng có trách nhiệm kiểm tra và yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không 

hợp lệ;  

+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Xây dựng tổ chức xét cấp chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định.  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp đến cơ quan hành chính nhà nước tại Sở 

Xây dựng Kiên Giang.  

- Thành phần, số lượng hồ sơ:                              

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

 + Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề; 

+ Kèm 02 ảnh màu 3 x 4 chụp trong năm xin đăng ký; 

 + Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng 

chỉ hành nghề; 

 + Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên 

quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề; 

+ Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc hội 

nghề nghiệp (nếu là hội viên của hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu 

trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận. 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ  

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng Kiên Giang  

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không  

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Kiên Giang  

d) Cơ quan phối hợp: Không 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề                 
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- Lệ phí: 300.000 đồng/chứng chỉ 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004; 

+ Điều 37, 38, Chương IV  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 

năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2009; 

+ Khoản 1, 2, Điều 6, Mục 1, Chương II và Điều 1, 4, Chương I - Thông 

tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết về 

cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

10/8/2009; 

+ Điểm a, khoản 1, Điều 2 - Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 

01/3/2012 của Bộ Tài chính về quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.  
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Phụ lục số 1 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

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

 

ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ...... 

(Điền loại chứng chỉ hành nghề thích hợp: Kiến trúc sư hoặc Kỹ sư  

hoặc Giám sát thi công xây dựng công trình vào dấu...) 

 

  Kính gửi: Sở Xây dựng (tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung 

ương) 

1. Họ và tên: 

2. Ngày, tháng, năm sinh:  

3. Nơi sinh: 

4. Quốc tịch: 

5. Số, ngày, nơi cấp chứng minh thư nhân dân (hoặc số hộ chiếu đối với 

người nước ngoài): 

6. Địa chỉ thường trú: 

7. Trình độ chuyên môn: 

 - Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp (Ghi rõ chuyên ngành đào tạo): 

8. Kinh nghiệm nghề nghiệp: 

- Thời gian đã tham gia hoạt động xây dựng (Nếu xin cấp chứng chỉ hành 
nghề lĩnh vực nào thì khai kinh nghiệm về lĩnh vực đó):  

+ Đã tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng: 

+ Đã tham gia thiết kế kiến trúc công trình: 

+ Đã tham gia khảo sát xây dựng: 

+ Đã thiết kế công trình: 

 + Đã làm chủ nhiệm, chủ trì bao nhiêu công trình: 

 + Đã tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng (Bao lâu hoặc bao nhiêu 

công trình): 
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 + ... 

Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoặc kỹ sư hoặc giám 

sát thi công xây dựng với các nội dung sau (Căn cứ vào quy định để xác định xin 

cấp loại công việc gì cho phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và kinh 
nghiệm đã tham gia hoạt động xây dựng), Ví dụ:  

-   Thiết kế quy hoạch xây dựng 

- Thiết kế kiến trúc công trình 

- Thiết kế nội – ngoại thất công trình 

- Khảo sát địa hình (hoặc địa chất công trình,...) 

- Thiết kế kết cấu công trình XD dân dụng và công nghiệp (giao thông, 

thủy lợi,...) 

- Thiết kế cấp, thoát nước; thiết kế thông gió, điều hòa không khí; phòng 

cháy, chữa cháy; dây chuyền công nghệ công trình xi măng,... 

- Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình hoặc địa chất thủy văn 

- Giám sát “xây dựng và hoàn thiện” công trình dân dụng và công 

nghiệp 

- Giám sát lắp đặt “thiết bị công trình” hoặc “thiết bị công nghệ”   

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành 

nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và 

tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. 

 

         Người làm đơn 

                 (Ký và ghi rõ họ, tên) 
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21.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Thu lệ phí
(9)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (7) Trả kết quả

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật
- (9) Thu lệ phí

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
- (5.1) Thẩm tra hồ sơ:
  + (5.1.1) Văn bằng, chứng chỉ
  + (5.1.2) CMND
  + (5.1.3) Giấy xác nhận thời gian công tác
- (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDLQG về Dân cư
- CSDL chứng chỉ kiến trúc 
sư
- CSDL GD & ĐT
 

HS hợp lệ

- (5.1.1) Văn bằng, chứng chỉ
- (5.1.2) CMND
- (5.1.3) Giấy xác nhận thời gian công tác

Cập nhật vào CSDL chứng chỉ 
kiến trúc sư
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21.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 
 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Sở
 X
ây
 d
ự
n
g

Chuẩn bị HS Nộp HS Nhận kết quả

Sở
 X
ây
 d
ự
n
g

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

P
h
ò
n
g 
ch
u
yê
n
 m
ô
n

Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư trong hoạt động xây 

dựng (hiện tại)

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Phê duyệt

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL
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21.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 
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Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Sở
 X
ây
 d
ự
n
g

C
ơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

C
ơ
 q
u
an
 c
h
ủ
 q
u
ản

Chuẩn bị HS Nộp HS Đóng lệ phí 

Sở
 X
ây
 d
ự
n
g

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

P
h
ò
n
g 
ch
u
yê
n
 m
ô
n

Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư trong hoạt động xây dựng

 (tương lai)
Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Nhận kết quả

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Phê duyệt

CSDLQG về dân cư
CSDL chứng chỉ kiến 

trúc sư

DV chuyển phát

Thông tin về công dân

Thông tin về chứng chỉ kiến trúc sư

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Bộ Công an Sở Xây dựng

CSDL GD & ĐT

Thông tin về bằng cấp

Sở GD & ĐT

 



Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang                                Phiên bản 1.0 

 

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT 181 

 

22. Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng 
22.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các mẫu biểu liên quan) 

- Trình tự thực hiện: 

+ Người xin cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng gửi hồ sơ theo quy 

định trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Sở Xây dựng Kiên Giang; 

+ Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây 

dựng có trách nhiệm kiểm tra và yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không 

hợp lệ; 

+ Trong thời hạn tối đa 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ, Sở Xây dựng tổ chức xét cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo đúng quy 

định. 

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện  

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

 - Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng; 

 - Có chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị rách nát;  

  - 02 ảnh 3x4 chụp trong vòng 6 tháng.  

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng Kiên 

Giang  

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện (nếu có): Không  

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Kiên Giang  

d) Cơ quan phối hợp: Không 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề                 

- Lệ phí: 150.000 đồng/chứng chỉ 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

file:///E:/Chinh%20quyen%20dien%20tu/BO%20TTHC%20IN/6.SO%20XD-r/SO%20XAY%20DUNG%20-%20GUI%20LAN%20CUOI/TTHC%20SO%20XAY%20DUNG%20MOI%20NHAT/CAO%20SO%20XD/Cap%20tinh/de%20an%2030/Vân%20-%20cấp%20giấy%20chứng%20chỉ/Vi%20du/1388_Luat%20Xay%20dung.doc
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+ Điều 18, 19, 20 Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01/02/2010;  

+ Điều 14, Điều 15 Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ 

Xây dựng hướng dẫn đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp 

chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

15/7/2010;  

+ Điểm a; khoản 1; Điều 2 Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 

của Bộ Tài chính về quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng, có hiệu lực 

kể từ ngày 01/05/2012. 

+ Điểm 4, Điều 1 Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21 tháng 6 năm 

2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP 

ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng. 
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Mẫu phụ lục số 12 

(Ban hành kèm Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ 

hành nghề định giá xây dựng) 

 

 Lần đăng ký               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        cấp chứng chỉ                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ KỸ SƯ  

ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG 

 

 

      Kính gửi: Sở Xây dựng Kiên Giang. 

 

1. Tên cá nhân:…. . . . . .………… …………………………………………… 

2. Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………….. 

3. Nơi sinh:………… ……………………………………………............. 

4. Quốc tịch: ……………………………………………………….…….. 

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu) ………….……cấp 

ngày…../…../……tại ……….. (kèm theo bản sao CMND). 

6. Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………. 

 - Số điện thoại: …………………………………….……… 

 - E.mail: ………………………………………………….…….. 

 - Website: ………………………………………………..………... 

7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có): …………………………………………... 

8. Số chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng đã được cấp: …………..………… 

9. Lý do xin cấp lại: ………………………………............................……… 

 Đề nghị được cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng: ……......... 

 Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành 

nghề theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được cấp và tuân thủ các quy 

định của pháp luật có liên quan./. 

 

              Người làm đơn 

 (Ký và ghi rõ họ, tên) 
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22.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Thu lệ phí
(9)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (7) Trả kết quả

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật
- (9) Thu lệ phí

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
- (5.1) Thẩm tra hồ sơ:

- (5.1.1) Chứng chỉ cũ

- (5.1.2) CMND

- (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDLQG về Dân cư
- CSDL chứng chỉ kỹ sư định 
giá xây dựng

 

HS hợp lệ

- (5.1.1) Chứng chỉ cũ
- (5.1.2) CMND

Cập nhật vào CSDL chứng chỉ kỹ 
sư định giá xây dựng
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22.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 
 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Sở
 X
ây
 d
ự
n
g

Chuẩn bị HS Nộp HS Nhận kết quả

Sở
 X
ây
 d
ự
n
g

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

P
h
ò
n
g 
ch
u
yê
n
 m
ô
n

Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (hiện tại)

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Phê duyệt

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL
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22.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 
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Sở
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C
ơ
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ở
 d
ữ
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ệu

C
ơ
 q
u
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 c
h
ủ
 q
u
ản

Chuẩn bị HS Nộp HS Đóng lệ phí 

Sở
 X
ây
 d
ự
n
g

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

P
h
ò
n
g 
ch
u
yê
n
 m
ô
n

Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (tương lai)
Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Nhận kết quả

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Phê duyệt

CSDLQG về dân cư
CSDL chứng chỉ kỹ sư 
định giá xây dựng

DV chuyển phát

Thông tin về công dân

Thông tin về chứng chỉ kỹ sư 
định giá xây dựng

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Bộ Công an Sở Xây dựng
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23. Gia hạn Giấy phép xây dựng (đối với Giấy phép xây dựng do Sở Xây 

dựng cấp) 
23.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các mẫu biểu liên quan) 

- Trình tự thực hiện 

+ Bước 1: Tổ chức – cá nhân chuẩn bị tất cả các hồ sơ theo qui định của 

pháp luật. 

+Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng  

 Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì Tổ tiếp nhận và trả kết quả sẽ nhận hồ sơ 

và giao biên nhận có ngày hẹn trả kết quả;  

 Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Tổ tiếp nhận và trả kết quả sẽ hướng dẫn cho 

tổ chức để bổ sung theo quy định.   

+ Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ Tổ tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ 

sơ đến Phòng giám định và Quản lý XDCB  

 Cán bộ kỷ thuật thẩm tra hồ sơ, trình ký lãnh đạo Sở Xây dựng  

+ Bước 4: Tổ chức – cá nhân nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Xây dựng.  

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7h00 đến 11h00 và chiều 

từ 13h00 đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần.  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do 

chưa khởi công xây dựng; 

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp. 

 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức – cá nhân                                                                 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện : Sở Xây dựng. 
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c) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giám định và Quản lý 

XDCB - Sở Xây dựng Kiên Giang  

d) Cơ quan phối hợp: Không. 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng  

- Lệ phí: 8.000
đ
 / lần gia hạn 

  - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

 + Luật Xây dựng 

+ Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy 

phép xây dựng; 

+ Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn chi tiết một số nội dung  của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 

của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng; 

+ Quyết định số 172/QĐ-BXD ngày 06/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc 

công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm 

vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

+Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 về việc ban hành 

danh mục phí – lệ phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang  

+Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 về việc phân cấp, ủy 

quyền cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang  
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23.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (7) Trả kết quả

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật
- (9) Thu lệ phí

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
- (5.1) Thẩm tra hồ sơ:

- (5.1.1) Đơn đề nghị
- (5.1.2) Bản chính giấy phép 

xây dựng

- (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDL Dân cư
- CSDL Doanh nghiệp
- CSDL Giấy phép xây dựng

HS hợp lệ

- (5.1.1) Đơn đề nghị
- (5.1.2) Bản chính giấy phép xây dựng

Cập nhật vào CSDL Giấy phép xây 
dựng
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23.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 
 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Sở
 X
ây
 d
ự
n
g

Chuẩn bị HS Nộp HS Đóng lệ phí

Sở
 X
ây
 d
ự
n
g

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định Trả kết quả

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Gia hạn Giấy phép xây dựng (đối với Giấy phép 

xây dựng do Sở Xây dựng cấp) (hiện tại)

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn

Nhận kết quả

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL
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23.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Sở
 X
ây
 d
ự
n
g

C
ơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

C
ơ
 q
u
an
 c
h
ủ
 q
u
ản

Chuẩn bị HS Nộp HS

Sở
 X
ây
 d
ự
n
g

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định Trả kết quả

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Gia hạn Giấy phép xây dựng (đối với Giấy phép 

xây dựng do Sở Xây dựng cấp) (tương lai)

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn

CSDLQG về 
dân cư

CSDLQG về ĐK 
doanh nghiệp

CSDL Giấy phép
xây dựng

Trả kết quả

Đóng lệ phí

DV chuyển phát

Thông tin về công dân

Thông tin về doanh nghiệp

Thông tin về giấy phép xây dựng

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Sở Xây dựng Bộ Công an Bộ KH & ĐT

Nhận kết quả
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24. Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình 
24.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các mẫu biểu liên quan) 

- Trình tự thực hiện: 

+ Người xin cấp chứng chỉ hành nghề gửi hồ sơ theo quy định tới Sở Xây 

dựng Kiên Giang  

+ Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây 

dựng có trách nhiệm kiểm tra và yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không 

hợp lệ; giao Hội đồng tư vấn nghiên cứu và xem xét hồ sơ. 

+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Xây dựng tổ chức xét cấp chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định.  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp đến cơ quan hành chính nhà nước tại Sở 

Xây dựng Kiên Giang.  

- Thành phần, số lượng hồ sơ:                              

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

  + Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề; 

+ Kèm 02 ảnh màu 3 x 4 chụp trong năm xin đăng ký; 

 + Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng 

chỉ hành nghề; 

  + Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên 

quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề; 

+ Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội 

nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải 

chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận. 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ  

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng Kiên 

Giang  

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không  

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Kiên Giang  

d) Cơ quan phối hợp: Không 
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- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề                 

- Lệ phí: 300.000 đồng/chứng chỉ 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004; 

+ Điều 37, 38, Chương IV Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 

năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2009; 

+ Khoản 1, 2, Điều 6, Mục 1, Chương II và Điều 1, 4, Chương I - Thông tư 

số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết về 

cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

10/8/2009; 

+ Điểm a, khoản 1, Điều 2 - Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 

của Bộ Tài chính về quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng, có hiệu lực 

kể từ ngày 01/05/2012.  
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Phụ lục số 1 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

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

 

ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ...... 

(Điền loại chứng chỉ hành nghề thích hợp: Kiến trúc sư hoặc Kỹ sư  

hoặc Giám sát thi công xây dựng công trình vào dấu...) 

 

  Kính gửi: Sở Xây dựng (tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung 

ương) 

1. Họ và tên: 

2. Ngày, tháng, năm sinh:  

3. Nơi sinh: 

4. Quốc tịch: 

5. Số, ngày, nơi cấp chứng minh thư nhân dân (hoặc số hộ chiếu đối với 

người nước ngoài): 

6. Địa chỉ thường trú: 

7. Trình độ chuyên môn: 

 - Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp (Ghi rõ chuyên ngành đào tạo): 

8. Kinh nghiệm nghề nghiệp: 

- Thời gian đã tham gia hoạt động xây dựng (Nếu xin cấp chứng chỉ hành 
nghề lĩnh vực nào thì khai kinh nghiệm về lĩnh vực đó):  

+ Đã tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng: 

+ Đã tham gia thiết kế kiến trúc công trình: 

+ Đã tham gia khảo sát xây dựng: 

+ Đã thiết kế công trình: 

 + Đã làm chủ nhiệm, chủ trì bao nhiêu công trình: 

 + Đã tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng (Bao lâu hoặc bao nhiêu 

công trình): 
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 + ... 

Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoặc kỹ sư hoặc giám 

sát thi công xây dựng với các nội dung sau (Căn cứ vào quy định để xác định xin 

cấp loại công việc gì cho phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và kinh 
nghiệm đã tham gia hoạt động xây dựng), Ví dụ:  

-    Thiết kế quy hoạch xây dựng 

- Thiết kế kiến trúc công trình 

- Thiết kế nội – ngoại thất công trình 

- Khảo sát địa hình (hoặc địa chất công trình,...) 

- Thiết kế kết cấu công trình XD dân dụng và công nghiệp (giao thông, 

thủy lợi,...) 

- Thiết kế cấp, thoát nước; thiết kế thông gió, điều hòa không khí; phòng 

cháy, chữa cháy; dây chuyền công nghệ công trình xi măng,... 

- Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình hoặc địa chất thủy văn 

- Giám sát “xây dựng và hoàn thiện” công trình dân dụng và công 

nghiệp 

- Giám sát lắp đặt “thiết bị công trình” hoặc “thiết bị công nghệ”   

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành 

nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và 

tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. 

 

         Người làm đơn 

                 (Ký và ghi rõ họ, tên) 



Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang                                Phiên bản 1.0 

 

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT 197 

 

24.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Thu lệ phí
(9)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (7) Trả kết quả

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật
- (9) Thu lệ phí

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
- (5.1) Thẩm tra hồ sơ:
  + (5.1.1) Văn bằng, chứng chỉ
  + (5.1.2) CMND
  + (5.1.3) Giấy xác nhận thời gian công tác
- (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDLQG về Dân cư
- CSDL chứng chỉ giám sát
- CSDL GD & ĐT
 

HS hợp lệ

- (5.1.1) Văn bằng, chứng chỉ
- (5.1.2) CMND
- (5.1.3) Giấy xác nhận thời gian công tác

Cập nhật vào CSDL chứng chỉ 
giám sát
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24.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Sở
 X
ây
 d
ự
n
g

Chuẩn bị HS Nộp HS Nhận kết quả

Sở
 X
ây
 d
ự
n
g

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

P
h
ò
n
g 
ch
u
yê
n
 m
ô
n

Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công 

trình (hiện tại)

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Phê duyệt

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL  
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24.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 
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Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Sở
 X
ây
 d
ự
n
g

C
ơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

C
ơ
 q
u
an
 c
h
ủ
 q
u
ản

Chuẩn bị HS Nộp HS Đóng lệ phí 

Sở
 X
ây
 d
ự
n
g

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

P
h
ò
n
g 
ch
u
yê
n
 m
ô
n

Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

(tương lai)
Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Nhận kết quả

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Phê duyệt

CSDLQG về dân cư
CSDL chứng chỉ

giám sát

DV chuyển phát

Thông tin về công dân

Thông tin về chứng chỉ giám sát

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Bộ Công an Sở Xây dựng

CSDL GD & ĐT

Thông tin về bằng cấp

Sở GD & ĐT
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25. Điều chỉnh Giấy phép xây dựng (đối với Giấy phép xây dựng do Sở 

Xây dựng cấp) 
25.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các biểu mẫu liên quan) 

- Trình tự thực hiện:  

+ Bước 1: Tổ chức – cá nhân chuẩn bị tất cả các hồ sơ theo qui định của 

pháp luật. 

+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng  

 Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì Tổ tiếp nhận và trả kết quả sẽ nhận hồ sơ 

và giao biên nhận có ngày hẹn trả kết quả;  

 Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Tổ tiếp nhận và trả kết quả sẽ hướng dẫn cho 

tổ chức để bổ sung theo quy định.   

+ Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ Tổ tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ 

sơ đến Phòng giám định và Quản lý XDCB  

 Cán bộ kỷ thuật thẩm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế, trình ký lãnh đạo Sở 

Xây dựng  

+ Bước 4: Tổ chức – cá nhân nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Xây dựng.  

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7h00 đến 11h00 và chiều 

từ 13h00 đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng (theo Mẫu đơn Phụ lục 17 

ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 

của Bộ Xây dựng); 

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp; 

+ Các bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục 

công trình đề nghị điều chỉnh, tỷ lệ 1/50 -1/200; 

+ Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế điều chỉnh của 

chủ đầu tư, trong đó có nội dung đảm bảo an toàn chịu lực; an toàn phòng chống 

cháy; bảo đảm môi trường. Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (nếu có) do tổ chức 

tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện. 
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+ Đối với công trình đã khởi công xây dựng, phải có xác nhận bằng văn 

bản của cơ quan có thẩm quyền về quản lý xây dựng về việc chủ đầu tư xây 

dựng đúng theo giấy phép xây dựng tại thời điểm xin điều chỉnh giấy phép xây 

dựng. 

 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức – cá nhân                                                                 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện (nếu có): Sở Xây dựng. 

c) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giám định và Quản lý 

Xây dựng cơ bản - Sở Xây dựng Kiên Giang  

d) Cơ quan phối hợp: Không. 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 

- Lệ phí: Không thu phí 

  - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

 + Luật Xây dựng 

+ Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy 

phép xây dựng; 

+ Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn chi tiết một số nội dung  của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 

của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng; 

+ Quyết định số 172/QĐ-BXD ngày 06/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc 

công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm 

vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

+Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 về việc ban hành 

danh mục phí – lệ phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang  

+Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 về việc phân cấp, ủy 

quyền cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang  
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ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

(Sử dụng cho công trình) 

 

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

 

1. Tên chủ đầu tư: ................................................................................. 

- Người đại diện: ...............................Chức vụ: ....................................... 

- Địa chỉ liên hệ: ................................................................................. 

 Số nhà: ............ Đường ....................Phường (xã) .......................................... 

 Tỉnh, thành phố: .............................................................................. 

 Số điện thoại: .................................................................................. 

2. Địa điểm xây dựng: .................................................................................. 

- Lô đất số:.......................................Diện tích .......................................... m
2
.  

- Tại: ......................................................... Đường: ................................. 

- Phường (xã) ............................Quận (huyện) ..................................... 

- Tỉnh, thành phố: ...........................................................................  

3. Giấy phép xây dựng đã được cấp: (số, ngày, cơ quan cấp) 

Nội dung Giấy phép : 

4. Nội dung đề nghị điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp: 

5. Đơn vị hoặc người thiết kế điều chỉnh: 

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

- Chứng chỉ hành nghề số: .......................... Cấp ngày: ..................... 

- Địa chỉ: .................................................................................................................. 

- Điện thoại: ………………….......................... 

- Địa chỉ: .......................................................... Điện thoại: ..................................... 

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày ..................... 

6. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế điều chỉnh: ... tháng. 

7. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép điều chỉnh được cấp, nếu sai tôi 

xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu: 

1 - 

2 -                                              ........ ngày ......... tháng ......... năm ......... 

        Người làm đơn 

                 (Ký ghi rõ họ tên)  



Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang                                Phiên bản 1.0 

 

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT 204 

 

 

25.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Thu lệ phí
(9)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (7) Trả kết quả

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật
- (9) Thu lệ phí

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
- (5.1) Thẩm tra hồ sơ:

- (5.1.1) Đơn đề nghị

- (5.1.2) Giấy phép xây dựng

- (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDL Dân cư
- CSDL Doanh nghiệp
 - CSDL Giấy phép xây dựng

HS hợp lệ

- (5.1.1) Đơn đề nghị
- (5.1.2) Giấy phép xây dựng

Cập nhật vào CSDL Giấy phép xây 
dựng
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25.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Sở
 X
ây
 d
ự
n
g

Chuẩn bị HS Nộp HS Nhận kết quả

Sở
 X
ây
 d
ự
n
g

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định Trả kết quả

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Điều chỉnh Giấy phép xây dựng (đối với Giấy 

phép xây dựng do Sở Xây dựng cấp) (hiện tại)

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL  
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25.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 

 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Sở
 X
ây
 d
ự
n
g

C
ơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

C
ơ
 q
u
an
 c
h
ủ
 q
u
ản

Chuẩn bị HS Nộp HS

Sở
 X
ây
 d
ự
n
g

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định Trả kết quả

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Điều chỉnh Giấy phép xây dựng (đối với Giấy 

phép xây dựng do Sở Xây dựng cấp) (tương lai)

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn

CSDLQG về 
dân cư

CSDLQG về ĐK 
doanh nghiệp

CSDL Giấy phép
xây dựng

DV chuyển phát

Trả kết quả

Nhận kết quả

Thông tin về công dân

Thông tin về doanh nghiệp

Thông tin về giấy phép xây dựng

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Sở Xây dựng Bộ Công an Bộ KH & ĐT
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26. Cấp lại giấy phép xây dựng (đối với giấy phép thuộc Sở Xây dựng 

cấp) 
26.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các biểu mẫu liên quan) 

- Trình tự thực hiện 

+ Bước 1: Tổ chức – cá nhân chuẩn bị tất cả các hồ sơ theo qui định của 

pháp luật. 

+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng  

 Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì Tổ tiếp nhận và trả kết quả sẽ nhận hồ sơ 

và giao biên nhận có ngày hẹn trả kết quả;  

 Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Tổ tiếp nhận và trả kết quả sẽ hướng dẫn cho 

tổ chức để bổ sung theo quy định.   

+ Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ Tổ tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ 

sơ đến Phòng giám định và Quản lý XDCB  

 Cán bộ kỷ thuật thẩm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế, trình ký lãnh đạo Sở 

Xây dựng  

+ Bước 4: Tổ chức – cá nhân nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Xây dựng. 

 Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7h00 đến 11h00 và chiều 

từ 13h00 đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề 

nghị cấp lại; 

+ Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, 

nát). 

 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức – cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Sở Xây dựng. 
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c) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giám định và Quản lý 

Xây dựng cơ bản - Sở Xây dựng Kiên Giang  

d) Cơ quan phối hợp : Không. 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng  

- Lệ phí: 80.000đ/Giấy phép 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+  Luật Xây dựng 

+ Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy 

phép xây dựng; 

+ Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn chi tiết một số nội dung  của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 

của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng; 

+ Quyết định số 172/QĐ-BXD ngày 06/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc 

công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm 

vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

+Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 về việc ban hành 

danh mục phí – lệ phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang  

+Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 về việc phân cấp, ủy 

quyền cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang  
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26.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (7) Trả kết quả

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật
- (9) Thu lệ phí

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
- (5.1) Thẩm tra hồ sơ:

- (5.1.1) Đơn đề nghị

- (5.1.2) Giấy phép xây dựng

- (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDL Dân cư
- CSDL Doanh nghiệp
- CSDL Giấy phép xây dựng

HS hợp lệ

- (5.1.1) Đơn đề nghị
- (5.1.2) Giấy phép xây dựng

Cập nhật vào CSDL Giấy phép
xây dựng
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26.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Sở
 X
ây
 d
ự
n
g

Chuẩn bị HS Nộp HS Nhận kết quả

Sở
 X
ây
 d
ự
n
g

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định Trả kết quả

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Cấp lại giấy phép xây dựng (đối với giấy phép 

thuộc Sở Xây dựng cấp) (hiện tại)

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL  
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26.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Sở
 X
ây
 d
ự
n
g

C
ơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

C
ơ
 q
u
an
 c
h
ủ
 q
u
ản

Chuẩn bị HS Nộp HS

Sở
 X
ây
 d
ự
n
g

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định Trả kết quả

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Cấp lại giấy phép xây dựng (đối với giấy phép 

thuộc Sở Xây dựng cấp) (tương lai)

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn

CSDLQG về 
dân cư

CSDLQG về ĐK 
doanh nghiệp

CSDLGiấy phép
xây dựng

Trả kết quả

Nhận kết quả

DV chuyển phát

Thông tin về công dân

Thông tin về doanh nghiệp

Thông tin về giấy phép xây dựng

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Sở Xây dựng Bộ Công an Bộ KH & ĐT
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27. Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản 
27.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các biểu mẫu liên quan) 

- Trình tự thực hiện: 

+ Người xin cấp chứng chỉ môi giới bất động sản chuẩn bị hồ sơ đầy đủ 

đúng quy định và nộp trực tiếp Sở Xây dựng Kiên Giang; 

+ Công chức có nhiệm vụ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ theo quy 

định. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì phải trả lời bằng văn bản 

cho người xin cấp chứng chỉ biết rõ lý do trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày 

nhận được hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì cấp chứng chỉ trong thời hạn 10 

ngày làm việc. 

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Đơn xin cấp chứng chỉ có dán ảnh và có xác nhận của Ủy ban nhân dân 

cấp xã, nơi cư trú của người xin cấp chứng chỉ; 

+ 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm chụp trong năm xin cấp chứng chỉ; 

+ Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người xin cấp chứng 

chỉ; 

+ Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến 

thức về môi giới bất động sản; 

b) Số lượng hồ sơ: Không quy định 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng Kiên 

Giang.  

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Kiên Giang.  

d) Cơ quan phối hợp: Không. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Chứng chỉ 

- Lệ phí: 200.000 đồng/chứng chỉ. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:     

+ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29 tháng 06 năm 2006;  

+ Điều 15,16; Chương III - Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của 

Chính phủ  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản; 

+ Phần V của Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/05/2008 của Bộ Xây dựng 

về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 

15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh 

bất động sản.  

file:///E:/Chinh%20quyen%20dien%20tu/Kien%20Giang/Kien%20giang/DE%20AN%2030%20CU/Vân%20-%20cấp%20giấy%20chứng%20chỉ/Vi%20du/1388_Luat%20Xay%20dung.doc
file:///E:/Chinh%20quyen%20dien%20tu/Kien%20Giang/Kien%20giang/DE%20AN%2030%20CU/Vân%20-%20cấp%20giấy%20chứng%20chỉ/Vi%20du/Nghi%20dinh%2016_2005%20CP_7-2-2005.DOC
file:///E:/Chinh%20quyen%20dien%20tu/Kien%20Giang/Kien%20giang/DE%20AN%2030%20CU/Vân%20-%20cấp%20giấy%20chứng%20chỉ/Vi%20du/Nghi%20dinh%2016_2005%20CP_7-2-2005.DOC
file:///E:/Chinh%20quyen%20dien%20tu/Kien%20Giang/Kien%20giang/DE%20AN%2030%20CU/Vân%20-%20cấp%20giấy%20chứng%20chỉ/Vi%20du/Thong%20tu%2043-2003-Bo%20Tai%20chinh.doc
file:///E:/Chinh%20quyen%20dien%20tu/Kien%20Giang/Kien%20giang/DE%20AN%2030%20CU/Vân%20-%20cấp%20giấy%20chứng%20chỉ/Vi%20du/Thong%20tu%2043-2003-Bo%20Tai%20chinh.doc
file:///E:/Chinh%20quyen%20dien%20tu/Kien%20Giang/Kien%20giang/DE%20AN%2030%20CU/Vân%20-%20cấp%20giấy%20chứng%20chỉ/Vi%20du/Thong%20tu%2043-2003-Bo%20Tai%20chinh.doc
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Phụ lục 6 

(Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ môi giới; định giá) 

 

 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

 

......……, ngày……tháng……năm…… 

 

 

 

Đơn đăng ký cấp chứng chỉ môi giới (Định giá) 

 

 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng……………………………………. 

 

1. Tên cá nhân: ................................................................................................................  

2. Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................  

3. Nơi sinh: ......................................................................................................................  

4. Quốc tịch: ....................................................................................................................  

5. Số chứng minh thư (hoặc hộ chiếu và giấy phép cư trú): ...........................................  

6. Địa chỉ thường trú: ......................................................................................................  

7. Trình độ chuyên môn: 

 - Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp. 

 - Chứng nhận hoàn thành khóa học đào tạo về môi giới (định giá) bất 

động sản  do ……..tổ chức….. (bảo sao). 

 Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề 

trong hoạt động theo đúng chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của 

pháp luật có liên quan. 

 

Xác nhận của UBND xã, phường nơi 

cư trú (hoặc cơ quan, đơn vị công tác) 

 

 Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

(ảnh 4x6) 
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27.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (8) Trả kết quả
- (9) Thu lệ phí

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
+ (5.1) Thẩm tra hồ sơ:
    - (5.1.1) Đơn đề nghị

     - (5.1.2) CMND
     - (5.1.3) Bản sao Bản sao Khóa đào 
tạo KTBĐS

+ (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDLQG về Dân cư
- CSDL về GD&ĐT
- CSDL Chứng chỉ về BĐS

Thu lệ phí
(9)

HS hợp lệ

- (5.1.1) Đơn đề nghị
- (5.1.2) CMND
- (5.1.3) Bản sao Khóa đào tạo KTBĐS

Cập nhật vào CSDL Chứng chỉ về 
BĐS
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27.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 
Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản (hiện tại)

Chuẩn bị HS Nộp HS Nhận kết quả

Sở
 X
ây
 d
ự
n
g

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

P
h
ò
n
g 
Q
u
ản
 lý
 k
in
h
 t
ế

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Quyết định
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27.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 
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Cổng DVC 
trực tuyến

Nộp HS Nhận kết quả

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Hợp lệ

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Không hợp lệ

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Chuẩn bị hồ 
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Trình duyệt

CSDLQG về 
dân cư

Thông tin về công dân

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Bộ Công an

Trả kết quả

DV chuyển phát

Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản (tương lai)

Email thời 
hạn trả kết 

quả

Sở
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n
g

CSDL Chứng chỉ 
BĐS

Sở Xây dựng

Thông tin về chứng chỉ BĐS

Ngân hàng

CSDL GD&ĐT

Sở GD&ĐT

Thông tin về bằng cấp
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28. Cấp chứng chỉ định giá bất động sản 
28.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các biểu mẫu liên quan) 

- Trình tự thực hiện: 

+ Người xin cấp chứng chỉ định giá bất động sản chuẩn bị hồ sơ đầy đủ 

đúng quy định và nộp trực tiếp Sở Xây dựng Kiên Giang; 

+ Công chức có nhiệm vụ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ theo quy 

định. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì phải trả lời bằng văn bản 

cho người xin cấp chứng chỉ biết rõ lý do trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày 

nhận được hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì cấp chứng chỉ trong thời hạn 10 

ngày làm việc. 

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Đơn xin cấp chứng chỉ có dán ảnh và có xác nhận của Ủy ban nhân dân 

cấp xã, nơi cư trú của người xin cấp chứng chỉ; 

+ 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm chụp trong năm xin cấp chứng chỉ; 

+ Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người xin cấp chứng 

chỉ; 

+ Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến 

thức về định giá bất động sản; 

+ Bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học. 

b) Số lượng hồ sơ: Không quy định 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng Kiên 

Giang.  

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Kiên Giang.  

d) Cơ quan phối hợp: Không. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Chứng chỉ 

- Lệ phí: 200.000 đồng/chứng chỉ. 
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- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:     

+ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29 tháng 06 năm 2006;  

+ Điều 15,16; Chương III - Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của 

Chính phủ  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản; 

+ Phần V của Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/05/2008 của Bộ Xây dựng 

về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 

15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh 

bất động sản.  

file:///E:/Chinh%20quyen%20dien%20tu/Kien%20Giang/Kien%20giang/DE%20AN%2030%20CU/Vân%20-%20cấp%20giấy%20chứng%20chỉ/Vi%20du/1388_Luat%20Xay%20dung.doc
file:///E:/Chinh%20quyen%20dien%20tu/Kien%20Giang/Kien%20giang/DE%20AN%2030%20CU/Vân%20-%20cấp%20giấy%20chứng%20chỉ/Vi%20du/Nghi%20dinh%2016_2005%20CP_7-2-2005.DOC
file:///E:/Chinh%20quyen%20dien%20tu/Kien%20Giang/Kien%20giang/DE%20AN%2030%20CU/Vân%20-%20cấp%20giấy%20chứng%20chỉ/Vi%20du/Nghi%20dinh%2016_2005%20CP_7-2-2005.DOC
file:///E:/Chinh%20quyen%20dien%20tu/Kien%20Giang/Kien%20giang/DE%20AN%2030%20CU/Vân%20-%20cấp%20giấy%20chứng%20chỉ/Vi%20du/Thong%20tu%2043-2003-Bo%20Tai%20chinh.doc
file:///E:/Chinh%20quyen%20dien%20tu/Kien%20Giang/Kien%20giang/DE%20AN%2030%20CU/Vân%20-%20cấp%20giấy%20chứng%20chỉ/Vi%20du/Thong%20tu%2043-2003-Bo%20Tai%20chinh.doc
file:///E:/Chinh%20quyen%20dien%20tu/Kien%20Giang/Kien%20giang/DE%20AN%2030%20CU/Vân%20-%20cấp%20giấy%20chứng%20chỉ/Vi%20du/Thong%20tu%2043-2003-Bo%20Tai%20chinh.doc


Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang                                Phiên bản 1.0 

 

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT 220 

 

Phụ lục 6 

(Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ môi giới; định giá) 

 

 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

…….., ngày…..tháng…..năm….. 

 

 

 

Đơn đăng ký cấp chứng chỉ môi giới (Định giá) 

 

 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng……………………………………. 

 

1. Tên cá nhân: ................................................................................................................  

2. Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................  

3. Nơi sinh: ......................................................................................................................  

4. Quốc tịch: ....................................................................................................................  

5. Số chứng minh thư (hoặc hộ chiếu và giấy phép cư trú): ...........................................  

6. Địa chỉ thường trú: ......................................................................................................  

7. Trình độ chuyên môn: 

 - Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp. 

 - Chứng nhận hoàn thành khóa học đào tạo về môi giới (định giá) bất 

động sản  do……..tổ chức….. (bảo sao). 

 Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề 

trong hoạt động theo đúng chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của 

pháp luật có liên quan. 

 

Xác nhận của UBND xã, phường nơi 

cư trú (hoặc cơ quan, đơn vị công tác) 

 

 Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

(Ảnh 4x6) 
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28.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (8) Trả kết quả
- (9) Thu lệ phí

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
+ (5.1) Thẩm tra hồ sơ:
    - (5.1.1) Đơn đề nghị

     - (5.1.2) CMND
     - (5.1.3) Bản sao Bằng tốt nghiệp 
ĐH

+ (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDLQG về Dân cư
- CSDL về GD&ĐT
- CSDL Chứng chỉ về BĐS

Thu lệ phí
(9)

HS hợp lệ

- (5.1.1) Đơn đề nghị
- (5.1.2) CMND
- (5.1.3) Bản sao Bằng tốt nghiệp ĐH

Cập nhật vào CSDL Chứng chỉ về 
BĐS
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28.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 
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Cấp chứng chỉ định giá bất động sản (hiện tại)
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Có hợp lệ không?
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Viết giấy hẹn Trả kết quả
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Quyết định
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Đóng lệ phí
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28.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 
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Đăng nhập 
Cổng DVC 
trực tuyến

Nộp HS Nhận kết quả

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Hợp lệ

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Không hợp lệ

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Chuẩn bị hồ 
sơ

Thanh toán lệ 
phí

Quyết định
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Q
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Trình duyệt

CSDLQG về 
dân cư

Thông tin về dân cư

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Bộ Công an

Trả kết quả

DV chuyển phát

Cấp chứng chỉ định giá bất động sản (tương lai)

Email thời 
hạn trả kết 

quả

Sở
 X
ây
 d
ự
n
g

CSDL Chứng chỉ 
BĐS

Sở Xây dựng

Thông tin về chứng chỉ BĐS

Ngân hàng

CSDL GD&ĐT

Sở GD&ĐT

Thông tin về bằng cấp
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29. Cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh đối với người Việt Nam 

đang làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý 

(trừ những cá nhân hành nghề khám, chữa bệnh thuộc thẩm quyền 

quản lý của Bộ Quốc phòng). 
29.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các biểu mẫu liên quan) 

* Trình tự thực hiện:   

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định  

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Y tế, huyện, thị, thành phố 

- Cán bộ Phòng Y tế nhận, kiểm tra hồ sơ và đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của Sở Y tế. 

- Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ và lập Phiếu tiếp nhận hồ sơ giao cho Phòng 

Y tế 

Bước 3:  

- Tổ thư ký xem xét hồ sơ:  

+ Trường hợp hồ sơ đạt thì trình lãnh đạo ký duyệt và cấp Chứng chỉ hành nghề 

cho cá nhân/tổ chức; 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đạt Sở Y tế sẽ có văn bản thông báo cho Phòng Y tế để 

hoàn chỉnh hồ sơ; 

+ Trường hợp đã bổ sung, sửa đổi hồ sơ nhưng không đúng với yêu cầu thì Sở Y 

tế tiếp tục có văn bản yêu cầu bổ sung, sửa đổi; 

- Trường hợp đã nhận được hồ sơ đầy đủ nếu không cấp thì Sở Y tế sẽ có văn bản 

trả lời cụ thể lý do; 

Bước 4:   

- Phòng Y tế huyện, thị, thành phố nhận Chứng chỉ hành nghề tại Bộ phận một 

cửa-Sở Y tế; 

- Cá nhân/tổ chức đến Phòng Y tế nhận Chứng chỉ hành nghề 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế 

tỉnh Kiên Giang 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; 

- Bản sao có chứng thực văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn đối 

với lương y hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh 

gia truyền do Bộ Y tế cấp hoặc Sở Y tế tỉnh cấp; 
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- Văn bản xác nhận quá trình thực hành;  

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú 

hoặc xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác; 

- Phiếu lý lịch tư pháp (chỉ áp dụng khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp có hướng dẫn 

triển khai thực hiện theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp); 

- Hai ảnh 04 x 06 cm nền trắng được chụp trong thời gian không quá 06 tháng, 

tính đến ngày nộp đơn. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

* Thời hạn giải quyết:   

a. Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, nếu không 

có yêu cầu bổ sung; 

b. Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề chưa đúng với yêu cầu: 

- Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở 

Y tế sẽ có văn bản thông báo đề nghị hoàn chỉnh hồ sơ. 

- Thời gian cấp Chứng chỉ hành nghề sẽ được tính lại sau khi bổ sung, sửa đổi hồ 

sơ hoàn chỉnh (60 ngày). 

c. Trường hợp đã bổ sung, sửa đổi hồ sơ nhưng vẫn không đúng với yêu cầu: 

- Thực hiện lại như trên (mục b). 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 

* Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Kiên Giang 

 * Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề                                  

* Phí, lệ phí: 300.000đ /lần thẩm định 

* Căn cứ pháp lý của TTHC:  

- Luật Khám, chữa bệnh ; 

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám, chữa bệnh; 

 - Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2005 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn 

và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp Giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng 

chỉ hành nghề y, dược; 

 - Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế về 

việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp Giấy phép 

hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh. 
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PHỤ LỤC 1 

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT - BYT  

ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 

Mẫu 01 

Áp dụng đối với người Việt Nam 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

......2......., ngày…... tháng …. năm  20..... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

Kính gửi: ................................3......................................... 

 

Họ và tên:  ..........................................................................................................................................                  

Ngày, tháng, năm sinh:  .....................................................................................................................  

Chỗ ở hiện nay: 4...............................................................................................................................  

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: ..................... Ngày cấp:………….Nơi cấp:……………. 

Điện thoại: .................................................  Email ( nếu có):  ..........................................................  

Văn bằng chuyên môn: 5 ...................................................................................................................  

Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau: 

1. Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn  

2. Văn bản xác nhận quá trình thực hành  

3. 
Phiếu lý lịch tư pháp (được thực hiện khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 

dẫn triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp) 
 

4. Sơ yếu lý lịch  

5. Hai ảnh 04cm x 06cm  

 

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

cho tôi./. 

 NGƯỜI LÀM ĐƠN 

                                              
2 Địa danh 

3 Tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề 

4 Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú. 

5 Văn bằng chuyên môn ghi theo đối tượng quy định tại Điều 17 Luật Khám bệnh, chữa bệnh hoặc giấy chứng 

nhận trình độ chuyên môn đối với lương y hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa 

bệnh gia truyền do Bộ Y tế cấp hoặc Sở Y tế cấp phù hợp để đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. 
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(Ký và ghi rõ họ, tên) 
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29.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (8) Trả kết quả
- (9) Thu lệ phí

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
- (5.1) Thẩm tra hồ sơ:
  + (5.1.1) CMND
  + (5.1.2) Bằng cấp, chứng chỉ
  + (5.1.3) Giấy khám sức khỏe
  + (5.1.4) Lý lịch tư pháp
- (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDLQG về Dân cư
- CSDL Giấy phép nghề Y
- CSDL về GD&ĐT
- CSDL Hộ tịch

Thu lệ phí
(9)

Request

HS hợp lệ

- (5.1.1) CMND
- (5.1.2) Bằng cấp, chứng chỉ
- (5.1.3) Giấy khám sức khỏe
- (5.1.4) Lý lịch tư pháp

Cập nhật vào CSDL Giấy phép 
nghề Y
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29.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 

C
ô
n
g 
d
ân

Đăng nhập 
DVC trực 
tuyến

Nộp HS Nhận kết quả

Sở
 Y
 t
ế

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Ti
ếp
 n
h
ận

/T
rả
 K
Q

Email thời 
hạn trả kết 

quả

P
h
ò
n
g

n
gh
iệ
p
 v
ụ
 Y

Thẩm định Trình duyệt

Trả kết quả

Đóng lệ phí

Quyết định

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Chuẩn bị HS

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

Cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh đối với người Việt Nam đang làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản 
lý (trừ những cá nhân hành nghề khám, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng) (hiện tại)
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29.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

C
ơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

C
ơ
 q
u
an
 c
h
ủ
 q
u
ản

Đăng nhập 
Cổng DVC 
trực tuyến

Nộp HS Nhận kết quả

Sở
 Y
 t
ế

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Hợp lệ

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Không hợp lệ

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Chuẩn bị hồ 
sơ

Thanh toán lệ 
phí

Quyết định

Ti
ếp
 n
h
ận

/T
rả
 K
Q

P
h
ò
n
g 

n
gh
iệ
p
 v
ụ
 Y

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Trình duyệt

CSDLQG về 
dân cư

CSDL Giấy 
phép nghề Y

CSDL về 
GD&ĐT

Thông tin về công dân

Thông tin về bằng cấp

Thông tin về hành nghề y

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Sở GD & ĐT Bộ Công an Sở Y tế

Trả kết quả

DV chuyển phát

Email thời 
hạn trả kết 

quả

Ngân hàng

Cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh đối với người Việt Nam đang làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa 
bàn quản lý (trừ những cá nhân hành nghề khám, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng) (tương lai)

CSDL Hộ tịch

Sở Tư pháp

Thông tin về hộ tịch
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30. Cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam 

đăng ký hành nghề dược theo hình thức cơ sở bán lẻ 
30.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các biểu mẫu liên quan) 

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định . 

Bước 2:   

-  Cá nhân/ tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế. 

- Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần và tính pháp lý hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì ra phiếu hẹn và trao cho cá nhân/ tổ 

chức. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho cá nhân/ tổ chức  bổ sung 

cho đầy đủ. 

Bước 3: 

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng Nghiệp vụ Dược. 

- Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, kiểm tra và đối chiếu các văn bản hiện hành: 

+ Trường hợp hồ sơ đạt thì trình lãnh đạo ký duyệt và cấp giấy chứng chỉ hành 

nghề  cho cá nhân. Sau đó phòng Nghiệp vụ Dược chuyển giấy chứng chỉ cho bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đạt thì phòng Nghiệp vụ Dược chuyển hồ sơ cho bộ 

phận Tiếp nhận và trả kết quả; đồng thời trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do. 

- Đến ngày hẹn ghi trong phiếu hẹn cá nhân/ tổ chức đến Bộ phận Tiếp nhận và 

trả kết quả của Sở Y tế  nhận giấy chứng chỉ hành nghề và nộp lệ phí theo qui định. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần (ngày lễ, tết nghỉ). 

+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ. 

+ Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược (Mẫu số 1a/ĐĐK-CC); 

- Bản sao có chứng thực các văn bằng chuyên môn; 

- Giấy xác nhận về thời gian thực hành ở cơ sở dược hợp pháp do người đứng 

đầu cơ sở đó cấp (Mẫu số 3/GXN), trừ trường hợp dược sĩ đại học tốt nghiệp hệ 

chuyên tu đăng ký loại hình nhà thuốc; 
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- Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân nếu hồ sơ gửi bằng đường 

bưu điện hoặc bản chụp và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân bản gốc để đối chiếu 

nếu hồ sơ nộp trực tiếp; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 

tháng; 

- 2 ảnh chân dung cỡ 4 cm x 6 cm chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính 

đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ. 

 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp. 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 

* Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Y tế 

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: chứng chỉ hành nghề  

* Phí, lệ phí: Tên và mức phí, lệ phí 1. 

Thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề dược: thu 500.000đ / lần thẩm định. *  

* Căn cứ pháp lý của TTHC  

- Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/6/2005. 

- Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Dược; 

- Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược; 

- Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định 

của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược. 

- Thông tư số 10/2013/TT-BYT ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Bộ Y tế về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24 tháng 01 năm 

2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh 

doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 

tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Dược; 

- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài chính quy 

định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều 

kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược 

phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa 

bệnh. 

* Ghi chú: Nội dung sửa đổi, bổ sung TTHC: 
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- Tên thủ tục; 

- Thành phần hồ sơ; 

- Thời hạn giải quyết; 

- Phí, lệ phí; 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; 

- Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC; 

- Căn cứ pháp lý của TTHC. 
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Mẫu số 1a/ĐĐN-CC 

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược (cấp lần đầu) 

 

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

                                                                ...6...., ngày….. tháng …. năm  20...  
ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Cấp chứng chỉ hành nghề dược 

 
Kính gửi: ................7..................... 

Họ và tên:  ........................................................................................................................                 

Ngày, tháng, năm sinh:  ................................................................................................... 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………… 

Chỗ ở hiện nay: ................................................................................................................ 

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: ............... Ngày cấp:………Nơi cấp:…… 

Điện thoại: ........................  Email ( nếu có):  .................................................................. 

Văn bằng chuyên môn:  ................................................................................................... 

Đã có thời gian thực hành tại cơ sở dược………………………………………. 

Từ ngày ….………….......……….đến ngày…….……….………………… 

Đơn vị công tác cuối cùng……………………………………............... 

Đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược đăng ký là người quản lý chuyên môn của các 

hình thức tổ chức kinh doanh sau 8: 
1 Doanh nghiệp sản xuất thuốc   
2 Doanh nghiệpsản xuất vắc xin, sinh phẩm  
3 Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sản xuất dược liệu, thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu 
 

4 Doanh nghiệp bán buôn thuốc  
5 Doanh nghiệp bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế  
6 Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể buôn bán dược liệu, thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu 
 

7 Đại lý bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế  
8 Nhà thuốc   
9 Quầy thuốc   
10 Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp  
11 Cơ sở bán lẻ thuốc chuyên bán thuốc đông y, thuốc từ dược liệu  

                                              
6 Địa danh 

7 Tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề 

8 Đánh dấu (X) vào hình thức tổ chức kinh doanh đề nghị cấp, có thể đánh dấu vào tất cả các mục đáp ứng quy định.  

 



Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang                                Phiên bản 1.0 

 

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT 236 

 

12 Tủ thuốc trạm y tế  
13 Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thuốc  
14 Doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc  
15 Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc  
16 Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản vắc xin, sinh phẩm y tế  
17 Doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm vắc xin, sinh phẩm y tế  

 ……  

Sau khi nghiên cứu Luật Dược và các quy định khác về hành nghề dược, 

tôi xin cam đoan: 
- Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định hiện hành của Luật Dược  và 

các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan; 

- Thường xuyên quan tâm nghiên cứu và nắm vững các văn bản về hành 

nghề dược và thực hiện nghiêm chỉnh trong quá trình hành nghề; 
- Chỉ đăng ký là người quản lý chuyên môn hoặc chủ cơ sở của một trong các 

loại hình ghi trong Chứng chỉ hành nghề tại một địa điểm kinh doanh; 
-  Trong quá trình hành nghề, nếu có thay đổi tôi cam kết sẽ làm các thủ tục xin 

cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. 

Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. 

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp chứng chỉ hành nghề dược cho tôi. 

 ........., ngày      tháng     năm 

Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên 

Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau: 
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1. Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn  
2. Giấy xác nhận về thời gian thực hành ở cơ sở dược hợp pháp do người 

đứng đầu cơ sở đó cấp theo mẫu do Bộ Y tế quy định 9 
 

3. Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu nếu hồ sơ gửi 

bằng đường bưu điện (hoặc bản chụp và xuất trình bản gốc để đối chiếu 

nếu hồ sơ nộp trực tiếp) 
 

4. Lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại xác nhận hoặc 

Giấy phép lao động và Giấy xác nhận là thành viên Hội đồng quản trị hoặc 

Ban giám đốc của cơ sở kinh doanh thuốc (Đối với người nước ngoài hoặc 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài) 

 

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời 

hạn 12 tháng; 
 

6. Hai ảnh 04cm x 06cm  
 

                                              

9 Đối với Dược sĩ tốt nghiệp hệ Chuyên tu nếu chỉ đăng ký loại hình Nhà thuốc thì không cần có xác nhận thời gian thực hành. 
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30.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (8) Trả kết quả
- (9) Thu lệ phí

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
- (5.1) Thẩm tra hồ sơ:
  + (5.1.1) CMND
  + (5.1.2) Bằng cấp, chứng chỉ
  + (5.1.3) Giấy khám sức khỏe
- (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDLQG về Dân cư
- CSDL Giấy phép dược
- CSDL về GD&ĐT

Thu lệ phí
(9)

Request

HS hợp lệ

- (5.1.1) CMND
- (5.1.2) Bằng cấp, chứng chỉ
- (5.1.3) Giấy khám sức khỏe

Cập nhật vào CSDL Giấy phép 
dược
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30.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 

C
ô
n
g 
d
ân

Cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký 
hành nghề dược theo hình thức cơ sở bán lẻ (hiện tại)

Đăng nhập 
DVC trực 
tuyến

Nộp HS Nhận kết quả

Sở
 Y
 t
ế

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Ti
ếp
 n
h
ận

/T
rả
 K
Q

Email thời 
hạn trả kết 

quả

P
h
ò
n
g

n
gh
iệ
p
 v
ụ
 d
ư
ợ
c

Thẩm định Trình duyệt

Trả kết quả

Đóng lệ phí

Quyết định

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Chuẩn bị HS

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL  
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30.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

C
ơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

C
ơ
 q
u
an
 c
h
ủ
 q
u
ản

Đăng nhập 
Cổng DVC 
trực tuyến

Nộp HS Nhận kết quả

Sở
 Y
 t
ế

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Hợp lệ

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Không hợp lệ

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Chuẩn bị hồ 
sơ

Thanh toán lệ 
phí

Quyết định

Ti
ếp
 n
h
ận

/T
rả
 K
Q

P
h
ò
n
g 

n
gh
iệ
p
 v
ụ
 d
ư
ợ
c

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Trình duyệt

CSDLQG về 
dân cư

CSDL Giấy 
phép dược

CSDL về 
GD&ĐT

Thông tin về công dân

Thông tin về bằng cấp

Thông tin về hành nghề dược

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Sở GD & ĐT Bộ Công an Sở Y tế

Trả kết quả

DV chuyển phát

Cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký 
hành nghề dược theo hình thức cơ sở bán lẻ (tương lai)

Email thời 
hạn trả kết 

quả

Ngân hàng



Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang                                Phiên bản 1.0 

 

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT 241 

 

31. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho hình thức 

nhà thuốc 
31.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các biểu mẫu liên quan) 

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định . 

Bước 2:   

- Cá nhân/ tổ chức nhận, kiểm tra hồ sơ sau đó đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả của Sở Y tế. 

- Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần và tính pháp lý hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì ra phiếu hẹn và trao cho cá nhân/ tổ 

chức. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho cá nhân/ tổ chức  bổ sung 

cho đầy đủ. 

Bước 3: 

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng Nghiệp vụ Dược. 

- Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, kiểm tra và đối chiếu các văn bản hiện hành: 

+ Trường hợp hồ sơ đạt thì trình lãnh đạo ký duyệt và cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hành nghề  cho cá nhân/ tổ chức. Sau đó phòng Nghiệp vụ Dược chuyển giấy 

chứng nhận cho bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đạt thì phòng Nghiệp vụ Dược chuyển hồ sơ cho bộ 

phận Tiếp nhận và trả kết quả; đồng thời trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do. 

- Đến ngày hẹn ghi trong phiếu hẹn cá nhân/ tổ chức đến Bộ phận Tiếp nhận và 

trả kết quả của Sở Y tế  nhận giấy nhận đủ điều kiện hành nghề và nộp lệ phí theo qui 

định. 

 - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần (ngày lễ, tết nghỉ). 

+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ. 

+ Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (Mẫu số 

4a/ĐĐK-ĐĐKKD); 

- Bản chính Chứng chỉ hành nghề dược của người quản lý chuyên môn về dược 

phù hợp với hình thức tổ chức kinh doanh và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ 
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kinh doanh cá thể hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chứng thực hoặc 

bản sao có chữ ký của chủ cơ sở và đóng dấu xác nhận (nếu là doanh nghiệp); 

- Đối với cơ sở chưa được được cấp hoặc đã hết hạn Giấy chứng nhận thực hành 

tốt Nhà thuốc: nộp kèm Hồ sơ đăng ký kiểm tra Thực hành tốt nhà thuốc - GPP; 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

* Thời hạn giải quyết:  

- 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp đối với trường hợp không phải 

thẩm định cơ sở; 

- 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp đối với trường hợp phải thẩm định 

cơ sở. 

* Đối tượng thực hiện TTHC:  

- Cá nhân. 

- Tổ chức 

* Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Y tế 

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận  

* Phí, lệ phí: Tên và mức phí, lệ phí 1. 

Thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ 

1.000.000đ / cơ sở 

* Căn cứ pháp lý của TTHC  

- Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/6/2005. 

- Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Dược; 

- Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 

2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược; 

- Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định 

của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược. 

- Thông tư số 10/2013/TT-BYT  ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Bộ Y tế về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24 tháng 01 năm 

2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh 

doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 

tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Dược; 

- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài chính 
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quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, 

điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, 

dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, 

chữa bệnh. 

* Ghi chú: Nội dung sửa đổi, bổ sung TTHC: 

- Thành phần hồ sơ; 

- Thời hạn giải quyết; 

- Phí, lệ phí; 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; 

- Căn cứ pháp lý của TTHC. 



Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang                                Phiên bản 1.0 

 

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT 244 

 

Mẫu số 4a/ĐĐN-ĐĐKKD 

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc 

Kính gửi :      …………………… 

Tên cơ 

sở………….…………………………………………………………………………… 

Trực thuộc (Công ty, bệnh viện - nếu là đơn vị phụ thuộc)...................................... …… 

Người phụ trách chuyên môn………….…………………………năm sinh…… 

Số CCHN Dược  ……………… Nơi cấp ……………Năm cấp…….…. Có giá trị đến 

(nếu có):…… 

Địa điểm kinh doanh:……….………………… Điện thoại …….……………. 
Đã được cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt:                Chưa được cấp: 10  

  1. Giấy chứng nhận thực hành tốt số:……. …….    Ngày cấp:…….......... 

  2. Giấy chứng nhận thực hành tốt ……………………………………………… 

  3. ……………………………………………… 

Cơ sở chúng tôi đề nghị  BộY tế/Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh thuốc cho cơ sở, hình thức tổ chức kinh doanh và phạm vi kinh doanh sau: 

11………………….  

Tại địa điểm kinh doanh: ………………………………………………………… 

Điện thoại  .................................................................................................................  

              Sau khi nghiên cứu Luật Dược và các quy định khác về hành nghề dược, 

chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các văn bản pháp luật, các quy chế chuyên 

môn dược có liên quan, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế 

…………….. 

 

 …………., ngày      tháng     năm 

  Giám đốc doanh nghiệp/ Chủ cơ 

sở 

  (Ký ghi rõ họ tên) 
 

 

 

                                              
10  Nếu chưa được cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt phù hợp với hình thức và phạm vi kinh thì áp dụng trình tự cấp liên thông 

11 Cơ sở sản xuất đề nghị cấp Giấy CNĐĐKKD có ghi hình thức kinh doanh  nhập khẩu nguyên liệu thì phải đề nghị trong đơn. 
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31.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

 

Nhận hồ  

sơ
(1)

Kiểm tra 

sơ hồ sơ
(2)

Phân loại 
hồ sơ để 

xử lý

(4)

Re-use 100%

-(1) Nhận hồ sơ

-(1a) Lưu hồ sơ

-(2) Kiểm tra sơ bộ hồ sơ

-(3) Chuyển bộ phận chuyên 

môn

-(8) Trả kết quả

Business Process

-(5.1) Thẩm tra hồ sơ

-(5.1.1) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận 

-(5.1.2) Chứng chỉ hành nghề dược

-(5.1.3) Đăng ký doanh nghiệp

-(5.2) Trình phê duyệt

Common-80%

-(4) Phân loại hồ sơ để xử lý

-(6) Phê duyệt hồ sơ

-(7) Cập nhật vào CSDL

Chuyển 

bộ phận 

Chuyên 

môn

(3)

Cơ sở dữ liệu

- CSDL GCN kinh doanh 

thuốc

- CSDLQG về Dân cư

- CSDLQG về ĐK DN

Lưu hồ sơ
(1a)

Trả kết 

quả
(8)

Phê 

duyệt hồ 

sơ
(6)

Cập nhật 
CSDL

(7)

Request

Xử lý hồ sơ (5)

Thẩm tra hồ sơ
(5.1)

Kiểm tra/phối 

hợp

Trình phê duyệt

(5.2)

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Hợp lệ

-(5.1.1) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận 

-(5.1.2) Chứng chỉ hành nghề dược

-(5.1.3) Đăng ký doanh nghiệp

- CSDL GCN kinh doanh thuốc
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31.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 

 

S
ở

 Y
 t
ế

C
á

 n
h

â
n

P
h

ò
n

g
 N

g
h

iệ
p

 

v
ụ

 D
ư

ợ
c

B
ộ

 p
h

ậ
n

 T
N

&
T

K
Q

Chuẩn bị HS Nộp HS

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Kiểm tra HS

Hoàn thiện 

HS

Hoàn thiện lại/

Nhận kết quả?

Nhận Kết quả

Trả KQ
Vào sổ theo 

dõi
Viết phiếu 

hẹn

GCN đủ ĐK kinh 

doanh thuốc

Có bổ sung 

không?

Y/c bổ sung

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho hình thức nhà thuốc (tương lai)
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31.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 

S
ở

 Y
 t
ế

C
á

 n
h

â
n

P
h

ò
n

g
 N

g
h

iệ
p

 

v
ụ

 D
ư

ợ
c

C
ơ

 s
ở

 d
ữ

 l
iệ

u

liê
n

 q
u

a
n

Sở
 Y
 t
ế

C
ơ
 q
u
an
 c
h
ủ
 q
u
ản

Chuẩn bị HS Nộp HS

Kiểm tra HS

Có hợp lệ

 không?

Cấp GCN đủ ĐK kinh 

doanh thuốc

Hoàn thiện 

HS

Hoàn thiện lại/

Nhận kết quả?

Nhận Kết quả

Trả KQ
Vào sổ theo 

dõi

Viết phiếu 

hẹn

Thẩm 

định

Có bổ sung 

không?

Y/c bổ sung

CSDLQG về 

Dân cư

CSDL GCN kinh 

doanh thuốc

LGSP

NGSP

Thông tin về kinh doanh thuốc

DV chuyển phát

CSDLQG về ĐK 

Doanh Nghiệp

Thông tin về công dân

Thông tin về doanh nghiệp

Sở Y tế Bộ KH&ĐT Bộ Công an

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho hình thức nhà thuốc

 (tương lai)
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32. Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 
32.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các biểu mẫu liên quan) 

(1) Trình tự thực hiện 

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 

ngày, bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn 

người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.  

b) Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin 

vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho 

người nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai. 

Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc như sau: 

+ Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản 

đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã 

thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu 

có). 

+ Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức trong nước, cơ 

sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài thực hiện dự án đầu tư mà sơ đồ đó chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách 

pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ. 

+ Kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ 

điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký. 

+ Gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đăng ký đối 

với trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài 

sản có thay đổi so với giấy tờ theo quy định. Cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản 

gắn liền với đất có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký đất đai 

trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc. 

+ Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa 

chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); 

+ Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ 

tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được 

ghi nợ theo quy định của pháp luật); chuẩn bị hồ sơ để cơ quan tài nguyên và môi 

trường trình ký cấp Giấy chứng nhận. 

Cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện các công việc sau: 

- Kiểm tra hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận. 

- Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng đăng ký đất đai. 

Văn phòng đăng ký đất đai: Cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ 
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sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;  

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trao Giấy chứng nhận cho người được cấp đã 

nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính (hoặc đã ký hợp đồng thuê đất hoặc được 

miễn nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính) hoặc gửi Giấy chứng nhận 

cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho người được cấp đối với trường hợp hộ gia 

đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại cấp xã.  

 Người được cấp Giấy chứng nhận nộp lại bản chính giấy tờ theo quy định trước 

khi nhận Giấy chứng nhận. 

(2) Cách thức thực hiện 

Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở 

Tài nguyên và Môi trường. 

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ 

* Thành phần hồ sơ bao gồm: 

1. Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK; 

2. Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất (bản sao một trong các giấy tờ 

đã có công chứng hoặc chứng thực hoặc bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán 

bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao hoặc bản chính): 

a) Giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ 

quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt 

Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 

và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 

10 năm 1993;  

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền 

với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất; 

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở 

trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử 

dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; 

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu 

nhà nước theo quy định của pháp luật; 

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp 

cho người sử dụng đất; 

- Bằng khoán điền thổ. 

- Văn tự đoạn mãi bất động sản (gồm nhà ở và đất ở)có chứng nhận của cơ quan 

thuộc chế độ cũ. 
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- Văn tự mua bán nhà ở, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở, thừa kế nhà ở mà gắn liền với 

đất ở có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ. 

- Bản di chúc hoặc giấy thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở được cơ quan 

thuộc chế độ cũ cấp. 

- Bản án của cơ quan tòa án của chế độ cũ đã có hiệu lục thi hành. 

- Các loại giấy tờ khác chứng minh việc tạo lập nhà ở, đát ở nay được UBND cấp 

tỉnh nơi có đất ở công nhận. 

g) Một trong các giấy tờ lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 có tên người sử 

dụng đất, bao gồm: 

- Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980. 

- Một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo 

Chỉ thị số 299-TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác 

đo đạc, phân hạng và đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước 

đang quản lý, có tên người sử dụng đất bao gồm:  

+ Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang 

sử dụng đất là hợp pháp;   

+ Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do Ủy ban nhân dân cấp xã 

hoặc Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp 

tỉnh lập;  

+ Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất đối với trường hợp không có biên 

bản xét duyệt và Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp. 

- Dự án hoặc danh sách hoặc văn bản về việc di dân đi xây dựng khu kinh tế mới, 

di dân tái định cư được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền phê duyệt. 

- Giấy tờ của nông trường, lâm trường quốc doanh về việc giao đất cho người lao 

động trong nông trường, lâm trường để làm nhà ở (nếu có). 

- Giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở, công trình; về việc xây dựng, sửa chữa 

nhà ở, công trình được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà 

nước về nhà ở, xây dựng chứng nhận hoặc cho phép. 

- Giấy tờ tạm giao đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh; Đơn đề nghị 

được sử dụng đất được Ủy ban nhân dân cấp xã, hợp tác xã nông nghiệp phê duyệt, 

chấp thuận trước ngày 01 tháng 7 năm 1980 hoặc được Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

cấp tỉnh phê duyệt, chấp thuận. 

- Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất cho cơ quan, tổ 

chức để bố trí đất cho cán bộ, công nhân viên tự làm nhà ở hoặc xây dựng nhà ở để 

phân (cấp) cho cán bộ, công nhân viên bằng vốn không thuộc ngân sách nhà nước 

hoặc do cán bộ, công nhân viên tự đóng góp xây dựng. Trường hợp xây dựng nhà ở 

bằng vốn ngân sách nhà nước thì phải bàn giao quỹ nhà ở đó cho cơ quan quản lý nhà 
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ở của địa phương để quản lý, kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

h) Bản sao các giấy tờ lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 có tên người sử dụng 

đất nêu tại điểm g có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan 

quản lý chuyên ngành cấp huyện, cấp tỉnh đối với trường hợp bản gốc giấy tờ này đã bị 

thất lạc và cơ quan nhà nước không còn lưu giữ hồ sơ quản lý việc cấp loại giấy tờ đó. 

i) Một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất nêu tại các điểm a, b, c, d , đ, e, g 

và h trên đây mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển 

quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan. 

3. Một trong các giấy tờ quy định đối với trường đăng ký về quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất. 

3.1 Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với trường hợp tài sản là nhà ở (bản sao 

giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực hoặc bản sao giấy tờ và xuất trình bản 

chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao hoặc bản 

chính): 

Tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu 

tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài phải có giấy tờ theo quy định sau: 

- Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh thì phải có một trong những 

giấy tờ về dự án phát triển nhà ở để kinh doanh (quyết định phê duyệt dự án hoặc 

quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư);  

- Trường hợp mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở hoặc được sở hữu nhà ở 

thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có giấy tờ về giao dịch 

đó theo quy định của pháp luật về nhà ở; 

- Trường hợp nhà ở đã xây dựng không phù hợp với giấy tờ thì phải có ý kiến 

bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây 

dựng không đúng giấy tờ không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với 

quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có). 

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có 

sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, 

công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây 

dựng); 

3.2 Chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở: Chủ sở hữu 

công trình xây dựng không phải là nhà ở được chứng nhận quyền sở hữu theo quy định 

sau đây: 

3.2.1. Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước 

ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy tờ theo quy định sau: 

a) Trường hợp tạo lập công trình xây dựng thông qua đầu tư xây dựng mới theo 

quy định của pháp luật thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư 

dự án hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép xây dựng do 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định 
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của pháp luật về đất đai hoặc hợp đồng thuê đất với người sử dụng đất có mục đích sử 

dụng đất phù hợp với mục đích xây dựng công trình; 

b) Trường hợp tạo lập công trình xây dựng bằng một trong các hình thức mua 

bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật 

thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật; 

c) Trường hợp không có một trong những giấy tờ quy định tại Điểm a và Điểm b 

Khoản này thì phải được cơ quan quản lý về xây dựng cấp tỉnh xác nhận công trình 

xây dựng tồn tại trước khi có quy hoạch xây dựng mà nay vẫn phù hợp với quy hoạch 

xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

d) Trường hợp công trình đã xây dựng không phù hợp với giấy tờ quy định tại 

các Điểm a, b và c Khoản này thì phần diện tích công trình không phù hợp với giấy tờ 

phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng kiểm tra, xác nhận diện tích xây 

dựng không đúng giấy tờ không ảnh hưởng đến an toàn công trình và phù hợp với quy 

hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

3.2.2. Trường hợp chủ sở hữu công trình xây dựng không đồng thời là người sử 

dụng đất thì ngoài giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu công trình theo quy định tại 

Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, phải có văn bản chấp thuận của người sử dụng đất 

đồng ý cho xây dựng công trình đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định 

của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về 

đất đai. 

3.3 Chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng: Chủ sở hữu rừng sản 

xuất là rừng trồng mà vốn để trồng rừng, tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhượng 

rừng hoặc tiền nộp cho Nhà nước khi được giao rừng có thu tiền không có nguồn gốc 

từ ngân sách nhà nước và có một trong các giấy tờ sau đây thì được chứng nhận quyền 

sở hữu: 

- Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ quy định tại mục 2 này mà trong 

đó xác định Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất để trồng 

rừng sản xuất; 

- Giấy tờ về giao rừng sản xuất là rừng trồng; 

- Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế đối với 

rừng sản xuất là rừng trồng đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của 

pháp luật; 

- Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng đã có hiệu lực 

pháp luật; 

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không có giấy tờ quy định 

tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà đã trồng rừng sản xuất bằng vốn của mình thì 

phải được Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận có đủ điều kiện được công nhận quyền 

sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai; 



Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang                                Phiên bản 1.0 

 

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT 253 

 

- Đối với tổ chức trong nước thực hiện dự án trồng rừng sản xuất bằng nguồn vốn 

không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì phải có quyết định phê duyệt dự án 

hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư để trồng rừng sản xuất theo 

quy định của pháp luật về đầu tư; 

- Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài thực hiện dự án trồng rừng sản xuất thì phải có quyết định phê duyệt dự án 

hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư để 

trồng rừng sản xuất theo quy định của pháp luật về đầu tư; 

- Trường hợp chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng không đồng thời là người sử 

dụng đất thì ngoài giấy tờ theo quy định tại các Khoản 3.3 Điều này, phải có văn bản 

thỏa thuận của người sử dụng đất cho phép sử dụng đất để trồng rừng đã được công 

chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

3.4 Chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm: Chủ sở hữu cây lâu năm được chứng nhận 

quyền sở hữu khi có một trong các giấy tờ sau: 

- Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ quy định tại mục 2 này mà trong 

đó xác định Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất để trồng 

cây lâu năm phù hợp với mục đích sử dụng đất ghi trên giấy tờ đó; 

- Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế đối với 

cây lâu năm đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định; 

- Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu cây lâu năm đã có hiệu lực pháp luật; 

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không có giấy tờ quy định 

tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này thì phải được Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận có 

đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai; 

- Đối với tổ chức trong nước thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết 

định đầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư để trồng cây lâu 

năm theo quy định của pháp luật về đầu tư; 

- Trường hợp chủ sở hữu cây lâu năm không đồng thời là người sử dụng đất thì 

ngoài giấy tờ theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này, phải có văn bản 

thỏa thuận của người sử dụng đất cho phép sử dụng đất để trồng cây lâu năm đã được 

công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền 

sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 

4. Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức 

trong nước, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004; 

5. Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm 

nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất - nếu có (bản sao đã có công 

chứng hoặc chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ 

kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao hoặc bản chính đối với trường hợp có 2 

bản chính) (nếu có); 
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6. Đối với đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng đất vào mục đích quốc 

phòng, an ninh thì ngoài giấy tờ tại điểm này phải có quyết định của Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an về vị trí đóng quân hoặc địa điểm công trình; bản 

sao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục 

đích quốc phòng, an ninh trên địa bàn các quân khu, trên địa bàn các đơn vị thuộc Bộ 

Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà có 

tên đơn vị đề nghị cấp Giấy chứng nhận;  

7. Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có 

hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác 

lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước 

phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn 

chế. 

8. Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính; 

9. Sơ đồ trích lục, trích đo địa chính thửa đất (nếu có). 

b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ 

(4) Thời hạn giải quyết: không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Thời gian này không bao gồm thời gian này không bao gồm thời gian trích đo, trích 

lục địa chính, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian 

xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng 

cầu giám định. Đối với Huyện Giang Thành, Kiên Hải, Phú Quốc và xã đảo Hòn 

Nghệ, Sơn Hải huyện Kiên Lương, xã đảo Tiên Hải thị xã Hà Tiên thì thời gian thực 

hiện được tăng thêm 15 ngày.  

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài 

sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải 

quyết. 

 (5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 

Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại 

giao. 

 (6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan quản lý nhà nước 

về nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp, cơ quan thuế, Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.   
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- Giấy chứng nhận.   

(8) Lệ phí, phí: 

* Lệ phí địa chính. 

- Đối với Hộ gia đình cá nhân tại phường thị trấn chứng nhận quyền sử dụng đất 

và tài sản 100.000 đồng; chứng nhận quyền sử dụng đất 25.000 đồng; Hộ gia đình, cá 

nhân ở nông thôn không phải nộp Lệ phí địa chính. 

- Đối với tổ chức chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản 500.000 đồng; chứng 

nhận quyền sử dụng đất 100.000 đồng; 

* Phí đo đạc lập bản đồ địa chính. 

Đối với hộ gia đình, cá nhân: 

- Đất tại khu vực nông thôn và đất nông nghiệp tại khu vực đô thị: 

+ Diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 100 m
2
: 1.500 đồng/m

2
. 

+ Diện tích từ trên 100 m
2
 đến 300 m

2
 (mỗi m

2
 tăng thêm ): 1.200 đồng/m

2
. 

+ Diện tích từ trên 300 m
2
 đến 500 m

2
 (mỗi m

2
 tăng thêm ): 800 đồng/m

2
. 

+ Diện tích từ trên 500 m
2
 đến 1.000 m

2
 (mỗi m

2
 tăng thêm ): 300 đồng/m

2
. 

+ Diện tích từ trên 1.000 m
2
 đến 3.000 m

2
 (mỗi m

2
 tăng thêm ): 60 đồng/m

2
. 

+ Diện tích từ trên 3.000 m
2
 đến 10.000 m

2
 (mỗi m

2
 tăng thêm ): 30 đồng/m

2
. 

+ Diện tích từ trên 10.000 m
2
 (mỗi m

2
 tăng thêm ): 20 đồng/m

2
. 

- Đất tại khu vực đô thị (trừ đất nông nghiệp): 

+ Diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 100 m
2
: 1.500 đồng/m

2
. 

+ Diện tích từ trên 100 m
2
 đến 300 m

2
 (mỗi m

2
 tăng thêm ): 1.400 đồng/m

2
. 

+ Diện tích từ trên 300 m
2
 đến 500 m

2
 (mỗi m

2
 tăng thêm ): 1.000 đồng/m

2
. 

+ Diện tích từ trên 500 m
2
 đến 1.000 m

2
 (mỗi m

2
 tăng thêm ): 400 đồng/m

2
. 

+ Diện tích từ trên 1.000 m
2
 đến 3.000 m

2
 (mỗi m

2
 tăng thêm ): 100 đồng/m

2
. 

+ Diện tích từ trên 3.000 m
2
 đến 10.000 m

2
 (mỗi m

2
 tăng thêm ): 50 đồng/m

2
. 

+ Diện tích từ trên 10.000 m
2
 (mỗi m

2
 tăng thêm ): 40 đồng/m

2
. 

Đối với tổ chức: 

+ Diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 m
2
: 1.500 đồng/m

2
. 

+ Diện tích từ trên 1.000 m
2
 đến 3.000 m

2
 (mỗi m

2
 tăng thêm ): 600 đồng/m

2
. 

+ Diện tích từ trên 3.000 m
2
 đến 10.000 m

2
 (mỗi m

2
 tăng thêm ): 300 đồng/m

2
. 

+ Diện tích từ trên 10.000 m
2
 đến 100.000 m

2
 (mỗi m

2
 tăng thêm ): 50 đồng/m

2
. 

+ Diện tích từ trên 100.000 m
2
 (mỗi m

2
 tăng thêm ): 25 đồng/m

2
. 
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* Phí sử dụng khai thác và sử dụng tài liệu đất đai: 250.000 đồng/hồ sơ. 

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi 

hành luật Đất đai. 

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường.  

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất. 

- Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 

số số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính Phủ. 

- Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi 

hành một số đièu của Luật quản lý thuế; Luật Sửa đổi, bổ sung mmột số điều của Luật 

Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ_CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ. 

- Quyết định số 04/2011/QĐ_UBND ngày 14/01/2011 của UBND tỉnh Kiên 

Giang về việc ban hành 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 

trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

- Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang 

về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng khai thác và sử dụng tài 

liệu đát đai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

- Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang 

về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bẩn dồ 

địa chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

- Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang 

về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với đất ở trên địa bàn tỉnh 

Kiên Giang. 

- Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang 

về việc quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đôiứ với hộ 

gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mẫu số 04a/ĐK 

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI 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…... / ...… / .......… 

Người nhận hồ sơ 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 

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:........................................................................... 

 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

                (Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn) 

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất 

 1.1. Tên (viết chữ in 

hoa):………………………………………………………………………… 
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…................................................................................................................................................... 

 1.2. Địa chỉ thường trú 
(1)

: …………………………………………………….…………............ 

2. Đề nghị: - Đăng ký QSDĐ                       Đăng ký quyền quản lý đất 

                   - Cấp GCN đối với 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: …....……........ m
2
;  sử dụng chung: ...................... m

2
;  sử dụng riêng: …................ m

2
; 

3.5. Sử dụng vào mục đích: ..............................................., từ thời điểm: ……………….......;  

3.6. Thời hạn đề nghị được 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: ................ (m
2
); 

 

 c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác):  ............................................. ; 

 d) Sở hữu chung: ………………................... m
2
,
 
 sở hữu riêng:  ...........................................  m

2
; 

 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: ……………………. m
2
; 

 c) Nguồn gốc tạo lập:  

- Tự trồng rừng: 

- Nhà nước giao không thu tiền: 

- Nhà nước giao có thu tiền: 

- Nhận chuyển quyền: 

a) Loại cây chủ yếu:………………; 

b) Diện tích: …………………. m
2
; 

c) Sở hữu chung:.………… m
2
,
 
  

Sở hữu riêng:…............... m
2 
; 

d) Thời hạn sở hữu đến: …………. 
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   - Nguồn vốn trồng, nhận quyền: ………......… 

d) Sở hữu chung: .…… m
2
,
 
 Sở hữu riêng: .… m

2
; 

đ) 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 trước pháp luật.  

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

Người viết đơn 

                                  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có) 

 

II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, 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. Uỷ 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 …... 

Người kiểm tra 

(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ) 

 

Ngày……. tháng…… năm …... 

Giám đốc 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

Hướng 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 phép 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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32.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Thu lệ phí
(9)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (7) Trả kết quả

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật
- (9) Thu lệ phí

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
- (5.1) Thẩm tra hồ sơ:
   + (5.1.1)  Đơn đề nghị

   + (5.1.2) CMND
   + (5.1.3) Tờ khai thuế

   + (5.1.4) Nguồn gốc đất

- (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDLQG về Dân cư
- CSDL đất đai
- CSDL về thuế
 

HS hợp lệ

- (5.1.1)  Đơn đăng ký
- (5.1.2) CMND
- (5.1.3) Tờ khai thuế
- (5.1.4) Nguồn gốc đất

Cập nhật vào CSDL đất đai
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32.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 

 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

C
h
i C
ụ
c 
th
u
ế

Chuẩn bị HS Nộp HS Nhận kết quả

Sở
 T
N
 &

 M
T

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

V
ăn
 p
h
ò
n
g 

Đ
ăn
g 
ký
 đ
ất
 đ
ai

Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất lần đầu (hiện tại)

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

U
B
N
D
 t
ỉn
h Ký giấy chứng 

nhận QSDĐ

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

Thẩm định
Thông báo 
thuế
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32.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 
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Tổ
 c
hứ
c/
Cá
 n
hâ
n

Cơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

Cơ
 q
ua
n 
ch
ủ 
qu
ản

Ch
i C
ục
 t
hu
ế

Chuẩn bị HS Nộp HS Đóng lệ phí 

Sở
 T
N
 &

 M
T

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

V
ăn
 p
hò
ng
 

Đ
ăn
g 
ký
 đ
ất
 đ
ai

Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất lần đầu (tương lai)
Ti
ếp
 n
hậ
n 
H
S/
Tr
ả 
KQ

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Nhận kết quả

U
BN
D
 t
ỉn
h

Ký giấy chứng 
nhận QSDĐ

CSDLQG về dân cư

DV chuyển phát

Thông tin về công dân

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Bộ Công an

CSDL về thuế

Thông tin về thuế

Cục thuế tỉnhSở TN & MT

CSDL đất đai

Thông tin về đất đai

Thẩm định
Thông báo 
thuế
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33. Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, 

cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử 

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

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng 

thành của chung vợ và chồng.  
33.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các biểu mẫu liên quan) 

- Trình tự thực hiện 

a) Người sử dụng đất chuẩ bị hồ sơ nộp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở 

Tài nguyên và Môi trường. 

Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì 

người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối 

với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực 

hiện quyền của người sử dụng đất. 

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 

ngày, bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn 

người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.  

b) Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

c) Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực 

hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây: 

- Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa 

vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; 

- Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp. 

Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền 

cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất. 

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. 

d) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất. 

Trường hợp người đề nghị cấp Giấy chứng nhận đã chết trước khi được trao Giấy 

chứng nhận thì người được thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật 

thừa kế nộp bổ sung giấy tờ về thừa kế theo quy định. Văn phòng đăng ký đất đai xác 

nhận thừa kế vào Giấy chứng nhận đã ký hoặc lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm 

quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất cho người được thừa kế theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. Người được thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính về quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận 

đã chết phải thực hiện theo quy định của pháp luật. 

e) Người được cấp Giấy chứng nhận nộp lại bản chính giấy tờ theo quy định 
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trước khi nhận Giấy chứng nhận. 

* Trường hợp người sử dụng đất tặng cho quyền sử dụng đất để xây dựng công 

trình công cộng thì phải lập văn bản tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định. 

Sau khi hoàn thành xây dựng công trình công cộng trên đất được tặng cho, Văn 

phòng đăng ký đất đai căn cứ vào văn bản tặng cho quyền sử dụng đất đã được Ủy ban 

nhân dân cấp xã xác nhận và hiện trạng sử dụng đất để đo đạc, chỉnh lý biến động vào 

hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và thông báo cho người sử dụng đất nộp Giấy 

chứng nhận đã cấp để xác nhận thay đổi. Trường hợp người sử dụng đất tặng cho toàn 

bộ diện tích đất đã cấp Giấy chứng nhận thì thu hồi Giấy chứng nhận để quản lý. 

- Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, 

thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và 

chồng theo quy định. 

Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế; 

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 

- Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh 

tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực 

hiện dự án đầu tư; 

- Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất 

được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn tài sản gắn liền với đất đối với trường 

hợp chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở 

hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất.  

- Trường hợp người đề nghị cấp Giấy chứng nhận đã chết trước khi được trao 

Giấy chứng nhận thì người được thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 

luật thừa kế nộp bổ sung giấy tờ về thừa kế theo quy định. 

- Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính. 

- Sơ đồ trích lục, trích đo địa chính khu đất (nếu có). 

b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian trích 

lục, trích đo địa chính khu đất không tính vào thời gian xử lý hồ sơ. Đối với Huyện Giang 
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Thành, Kiên Hải, Phú Quốc và xã đảo Hòn Nghệ, Sơn Hải huyện Kiên Lương, xã đảo 

Tiên Hải thị xã Hà Tiên thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày.  

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài 

sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải 

quyết. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 

Tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu 

tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

thực hiện dự án đầu tư. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  

+ Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận. 

+ Văn phòng đăng ký đất đai với trường hợp xác nhận thay đổi trên Giấy chứng 

nhận. 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): cơ quan thuế, kho bạc. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

+ Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.   

+ Giấy chứng nhận.   

- Lệ phí, phí  

* Lệ phí địa chính: 50.000 đồng /lần cấp. 

* Phí thẩm định cấp quyền sở hữu tài sản và chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền 

với quyền sử dụng đất: Dưới 5.000 m
2
 là 3.000.000 đồng; 5.000 m

2
 đến dưới 10.000 

m
2
 là 4.500.000 đồng; 10.000 m

2
 đến dưới 50.000 m

2
 là 6.000.000 đồng; trên 50.000 

m
2
 là 6.750.000 đồng. 

* Phí đo đạc lập bản đồ địa chính. 

+ Diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 m
2
: 1.500 đồng/m

2
. 

+ Diện tích từ trên 1.000 m
2
 đến 3.000 m

2
 (mỗi m

2
 tăng thêm ): 600 đồng/m

2
. 

+ Diện tích từ trên 3.000 m
2
 đến 10.000 m

2
 (mỗi m

2
 tăng thêm ): 300 đồng/m

2
. 

+ Diện tích từ trên 10.000 m
2
 đến 100.000 m

2
 (mỗi m

2
 tăng thêm ): 50 đồng/m

2
. 

+ Diện tích từ trên 100.000 m
2
 (mỗi m

2
 tăng thêm ): 25 đồng/m

2
. 

* Phí sử dụng khai thác và sử dụng tài liệu đất đai: 250.000 đồng/hồ sơ. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 
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- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi 

hành luật Đất đai. 

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về hồ sơ địa chính.  

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất. 

- Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 

số số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính Phủ. 

- Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ_CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ. 

- Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị 

định số 91/2014/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ sung một số Điều tại các Nghị định quy 

định về thuế. 

- Thông tư số 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung một số 

Điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Thông tư số 

111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, 

Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 

17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-

BTC ngày 18/6/2014 của  Bộ Tài chính để cải cách đơn giản các thủ tục hành chính về 

thuế. 

- Quyết định số 04/2011/QĐ_UBND ngày 14/01/2011 của UBND tỉnh Kiên 

Giang về việc ban hành 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 

trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

- Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang 

về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng khai thác và sử dụng tài 

liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

- Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang 

về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ 

địa chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

- Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh Kiên 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 Kiên Giang. 
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                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               

                                              Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

(Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế  thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất 

động sản theo từng lần phát sinh) 

[01] Kỳ tính thuế: q Từng lần phát sinh: Ngày...........tháng.........năm........... 

q Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ 

[02] Lần đầu q                        [03] Bổ sung  lần thứ: q 

1. Bên chuyển nhượng: 

[04] Tên người nộp thuế 

[05] Mã số thuế: 

[06] Địa chỉ trụ sở:.. 

[07] Quận/huyện:..........................................[08] tỉnh/thành 

phố:.......................................................................... 

[09] Điện thoại:............................................[10] Fax:.................................[11] 

Email:.............................................. 

2. Bên nhận chuyển nhượng: 

[12] Tên tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng:......................... 

[13] Mã số thuế (đối với doanh nghiệp) hoặc số chứng minh nhân dân (đối với cá 

nhân): 

[14] Địa 

chỉ:.............................................................................................................................. 

[15] Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản:  Số:  .... ngày  .... tháng .... năm có công 

chứng hoặc chứng thực tại UBND phường (xã)  xác nhận  ngày ... tháng ... năm.... (nếu 

có). 

[16] Tên Đại lý thuế (nếu có):.............................................. 

[17] Mã số thuế: 

[18] Địa chỉ:.................................................................. 

[19] Quận/huyện:............................... [20] Tỉnh/Thành phố:...................... 

[21] Điện thoại:............................................ [22] Fax:................................. 

Mẫu số 02/TNDN 

(Banhành kèm theo thông tư số 

151/TT-BTC ngày 10/10/2014 của 

Bộ Tài Chính 
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[23] Email:.............................................. 

[24] Hợp đồng đại lý: 

số…………..ngày…………………………………………………… 

       Đơn vị tiền: đồng Việt Nam 

 

STT Chỉ tiêu 
Mã chỉ 

tiêu 

Số 

tiền 

(1) (2) (3) (4) 

1 Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản [25]   

2 Chi phí từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản [26]   

2.1 - Giá vốn của đất chuyển nhượng [27]   

2.2 - Chi phí đền bù thiệt hại về đất [28]   

2.3 - Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu [29]   

2.4 - Chi phí cải tạo san lấp mặt bằng [30]   

2.5 - Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng [31]   

2.6 - Chi phí khác [32]   

3 

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản 

([33]=[25]-[26]) 
[33]   

4 Thuế suất thuế TNDN  (%) [34]   

5 Thuế TNDN phải nộp ([35]=[33] x [34]) [35]   

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

số liệu đã kê khai./. 

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

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ                                           NGƯỜI NỘP THUẾ 

hoặc 

Họ và tên:……….                                        ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA 

NGƯỜI NỘP THUẾ 

Chứng chỉ hành nghề số................                    (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và 

đóng dấu (nếu có) 

Ghi chú: - TNDN: thu nhập doanh nghiệp 
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33.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Thu lệ phí
(9)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (7) Trả kết quả

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật
- (9) Thu lệ phí

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
- (5.1) Thẩm tra hồ sơ:

- (5.1.1) Hợp đồng chuyển đổi
- (5.1.2) Tờ khai nghĩa vụ tài 
chính
- (5.1.3) Sơ đồ trích lục
- (5.1.4) Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất

- (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDLQG về Dân cư
- CSDL  về Đất đai
- CSDL về thuế

HS hợp lệ

- (5.1.1) Hợp đồng chuyển đổi
- (5.1.2) Tờ khai nghĩa vụ tài chính
- (5.1.3) Sơ đồ trích lục
- (5.1.4) Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất

Cập nhật vào CSDL về Đất đai
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33.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 

 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Sở
 T
N
 &

 M
T

C
ụ
c 
Th
u
ế 
tỉ
n
h

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, 

cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (hiện tại)

Chuẩn bị HS Nộp HS Đóng lệ phí

Sở
 T
N
 &

 M
T

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Trả kết quả

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Thẩm định 
Hồ sơ

Phê duyệt

Có hợp lệ không?

V
ăn
 p
h
ò
n
g 
đ
ăn
g 
ký
 

đ
ất
 đ
ai

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Xử lý HS

Nhận kết quả

Viết giấy hẹn

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL



Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang                                Phiên bản 1.0 

 

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT 274 

 

33.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Sở
 T
N
 &

 M
T

C
ụ
c 
Th
u
ế 
tỉ
n
h

C
ơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

C
ơ
 q
u
an
 c
h
ủ
 q
u
ản

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho 

thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (tương lai)

Chuẩn bị HS Nộp HS Đóng lệ phí

Sở
 T
N
 &

 M
T

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Trả kết quả

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Thẩm định 
Hồ sơ

Phê duyệt

Có hợp lệ không?

V
ăn
 p
h
ò
n
g 
đ
ăn
g 
ký
 

đ
ất
 đ
ai

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Xử lý HS

Viết giấy hẹn

CSDLQG về 
dân cư

CSDL đất đaiCSDL về thuế

DV chuyển phát

Nhận kết quả

Gửi email lệ 
phí

Thông tin về công dân

Thông tin về thuế

Thông tin về đất đai

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Cục Thuế tỉnh Bộ Công an Sở TN & MT
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34. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 
34.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các biểu mẫu liên quan) 

a) Trình tự thực hiện:  

- Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề 

nghị đăng ký hộ kinh doanh đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND 

cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.  

- Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ 

Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực 

của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản 

sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với 

trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập. 

- Khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp 

huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho 

hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có 

đủ các điều kiện sau đây: 

- Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định. 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện phải 

thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ 

kinh doanh. 

b) Cách thức thực hiện: Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ 

gia đình nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện. 

c) Thành phần hồ sơ: bao gồm: 

- 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, 

thư điện tử (nếu có); 

- Ngành, nghề kinh doanh; 

- Số vốn kinh doanh; 

- Số lao động; 

- Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước 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 trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập. 

- Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (nếu có) 

d) Số lượng 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. 
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e) Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện 

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, đại diện hộ gia đình 

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 tư số 176/2012/TT-BTC) (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ). 

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 tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);  

- Thông tư 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 tư số 

176/2012/TT-BTC). 

-  
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Phụ lục III-1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày ……tháng …… năm …… 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH 

Kính gửi: 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 cước 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 thường trú: 

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:  .......................................................  

Xã/Phường/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:  .......................................................  

Xã/Phường/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................  

Điện thoại:  ..................................................... Fax:  ......................................  

Email:  ............................................................ Website:  ...............................  

Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau: 

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  ............................................  

2. Địa điểm kinh doanh: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:  ....................................  

Xã/Phường/Thị trấn:  ....................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .................................................  
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Tỉnh/Thành phố:  ...........................................................................................  

Điện thoại:  ..................................................... Fax:  ......................................  

Email:  ............................................................ Website:  ...............................  

3. Ngành, nghề kinh doanh1:  ....................................................................  

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 lượng 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 tư nhân; không là thành 

viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các 

thành viên hợp danh còn lại); 

- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của 

tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung 

thực của nội dung đăng ký trên. 

 

Các giấy tờ gửi kèm: 

-………………….. 

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH 

(Ký và ghi họ tên)
2
 

                                              
1  

- Hộ kinh doanh có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư; 

- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện 

theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo 

Luật Đầu tư. 

2 Đại diện hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này. 
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34.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Thu lệ phí
(9)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (7) Trả kết quả

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật
- (9) Thu lệ phí

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
- (5.1) Thẩm tra hồ sơ:

- (5.1.1) Giấy đề nghị

- (5.1.2) CMND

- (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDLQG về Dân cư
- CSDL Hộ kinh doanh
 

HS hợp lệ

- (5.1.1) Giấy đề nghị
- (5.1.2) CMND

Cập nhật vào CSDL hộ kinh doanh
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34.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

U
B
N
D
 H
u
yệ
n

Chuẩn bị HS Nộp HS Nhận kết quả

U
B
N
D
 H
u
yệ
n

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

P
h
ò
n
g 
Tà
i c
h
ín
h

K
ế 
h
o
ạc
h

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh (hiện tại)

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Lã
n
h
 đ
ạo
 U
B
N
D
 

h
u
yê
n Phê duyệt

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL  
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34.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 
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Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

U
B
N
D
 H
u
yệ
n

C
ơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

C
ơ
 q
u
an
 c
h
ủ
 q
u
ản

Chuẩn bị HS Nộp HS Đóng lệ phí 

U
B
N
D
 H
u
yệ
n

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

P
h
ò
n
g 
Tà
i c
h
ín
h
 

K
ế 
h
o
ac
h

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh (tương lai)
Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Nhận kết quả

Lã
n
h
 đ
ạo
 U
B
N
D
 

h
u
yệ
n

Phê duyệt

CSDLQG về dân cư CSDL Hộ kinh doanh

DV chuyển phát

Thông tin về công dân

Thông tin về hộ kinh doanh

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Bộ Công an Sở KH & ĐT
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35. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của hợp tác xã 
35.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các biểu mẫu liên quan) 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 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 thuộc UBND 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.  

- Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

UBND cấp huyện: 

+ Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân 

dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. 

+ Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp 

dịch vụ giữa người 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 thuộc UBND cấp 

huyện phải trao giấy biên nhận cho hợp tác xã. 

- Bước 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 được hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc UBND cấp huyện 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. 

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký, chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của hợp tác xã được khắc dấu và có quyền sử dụng con dấu 

của mình. 

Trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký thì Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả thuộc UBND cấp huyện thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý lý do cho hợp 

tác xã biết. 

- Bước 4: Trường 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 được cấp giấy chứng 
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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. 

- Bước 5: Trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh ở nước ngoài thì hợp tác xã phải thực hiện theo quy định pháp luật của 

nước đó. 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền 

của nước 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 nước ngoài 

cấp. 

b) Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp hoặc qua thư điện tử 

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 người đại diện 

chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; 

- Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá 

nhân hợp pháp khác của người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh; 

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo 

quy định đối với chi nhánh hợp tác xã kinh doanh các ngành nghề mà theo quy 

định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề; 
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d) Số lượng 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 UBND cấp huyện 

g) Đối tượng 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:  

150.000 đồng/lần (Thông tư số 02/2014/TT-BTC) (Nộp tại thời điểm nộp 

hồ sơ). 

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;  

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hướng dẫn về đăng ký 

hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã. 

 



Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang                                Phiên bản 1.0 

 

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT 286 

 

Phụ lục I-5 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …………. …… ngày….. tháng….. năm….. 

  

THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh 

doanh của hợp tác xã 
Kính gửi: Tên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):.................................................................... 

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã:................................................ 

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................... 

Đăng ký thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 

với các nội dung sau: 

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng 

Việt (ghi bằng chữ in hoa):           

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước 

ngoài (nếu có):……. 

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu 

có):................................... 

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ........................................................................... 

Xã/Phường/Thị trấn: ............................................................................................... 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................... 

Tỉnh/Thành phố: ..................................................................................................... 

Điện thoại:………………….. ……Fax: ................................................................ 

Email: …………………………... Website: ................................................. 

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: 
a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh; ghi tên và 

mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam): 

STT Tên ngành Mã ngành 

      

      

b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại 

diện):................................................................ 

4. Người đại diện chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 
Họ tên người đại diện (ghi bằng chữ in hoa):……………… Giới tính:................. 
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Sinh ngày: …… / ……/ …… Dân tộc:……………………. Quốc tịch:................ 

Chứng minh nhân dân số: ...................................................................................... 

Ngày cấp: …… / ……/ …… Nơi cấp: .................................................................. 

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):................................... 

Số giấy chứng thực cá nhân: ................................................................................ 

Ngày cấp: …… / ……/ …… Ngày hết hạn: …… / ……/ …… Nơi cấp:............ 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:........................................................................... 

Xã/Phường/Thị trấn: ............................................................................................... 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................... 

Tỉnh/Thành phố: ..................................................................................................... 

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ........................................................................... 

Xã/Phường/Thị trấn: .............................................................................................. 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................... 

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................... 

Điện 

thoại:…………………………………………….. Fax: ......................................... 

Email: …………………………………………………. Website: ……………… 

 Hợp tác xã cam kết: 

- Trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở 

hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích 

theo quy định của pháp luật; 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung 

thực của nội dung Thông báo này. 

  

 

Các giấy tờ gửi kèm: 

- ……………………. 

- ……………………. 

- ……………………. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA  

HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 
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35.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Thu lệ phí
(9)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (7) Trả kết quả

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật
- (9) Thu lệ phí

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
+ (5.1) Thẩm tra hồ sơ:
   - (5.1.1) Đăng ký Liên hiệp hợp 
tác xã
   - (5.1.2) CMND người đại diện
   - (5.1.3) Chứng chỉ hành nghề

+ (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDLQG về Dân cư
- CSDL Hợp tác xã

HS hợp lệ

- (5.1.1) Đăng ký Liên hiệp hợp tác xã
- (5.1.2) CMND người đại diện
- (5.1.3) Chứng chỉ hành nghề

Cập nhật vào CSDL Hợp tác xã
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35.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

U
B
N
D
 h
u
yệ
n

Chuẩn bị HS Nộp HS Nhận kết quả

U
B
N
D
 h
u
yệ
n

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

P
h
ò
n
g 
Tà
i c
h
ín
h

K
ế 
h
o
ạc
h

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của hợp tác xã (hiện tại)

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Đóng lệ phí

Lã
n
h
 đ
ạo
U
B
N
D
 

h
u
yệ
n

Phê duyệt
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35.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 
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Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

U
B
N
D
 h
u
yệ
n

C
ơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

C
ơ
 q
u
an
 c
h
ủ
 q
u
ản

Chuẩn bị HS Nộp HS Đóng lệ phí

U
B
N
D
 h
u
yệ
n

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

P
h
ò
n
g 
tà
i c
h
ín
h

K
ế 
h
o
ạc
h

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của hợp tác xã (tương lai)
Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Nhận kết quả

Lã
n
h
 đ
ạo
 U
B
N
D
 

h
u
yệ
n

Phê duyệt

CSDLQG về 
dân cư

CSDL Hợp tác xã

DV chuyển phát

Thông tin về công dân

Thông tin về hợp tác xã

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Bộ Công an Sở KH&ĐT
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36. Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 
36.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các biểu mẫu liên quan) 

* Trình tự thực hiện:   

- Người có yêu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một 

cửa” của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ, 

nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và tạm thu lệ phí đăng ký thường trú cho trẻ em 

theo quy định, đồng thời viết giấy nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả từng loại việc cho người 

đi đăng ký; nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người có yêu cầu bổ sung 

hoàn thiện hồ sơ; văn bản hướng dẫn phải ghi đầy đủ, rõ ràng loại giấy tờ cần bổ sung, 

hoàn thiện; cán bộ tiếp nhận hồ sơ ký, ghi rõ họ tên và giao cho người nộp hồ sơ.  

Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì giải thích, hướng dẫn 

người đi đăng ký đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. 

- Công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã đăng ký khai sinh cho trẻ em ngay trong 

ngày tiếp nhận hồ sơ. 

- Sau khi công chức Tư pháp – hộ tịch cấp xã thực hiện việc đăng ký khai sinh và 

cấp Giấy khai sinh cho trẻ em, cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ lập hồ sơ đăng ký 

thường trú kèm theo lệ phí chuyển cho cơ quan Công an xã, phường, thị trấn thuộc 

huyện, thị xã, thành phố để đăng ký thường trú cho trẻ em; đồng thời lập hồ sơ cấp 

Thẻ bảo hiểm y tế chuyển cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện để cấp Thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em.  

- Cơ quan Công an, cơ quan Bảo hiểm xã hội kiểm tra hồ sơ, nếu thấy đầy đủ, 

hợp lệ thì thực hiện đăng ký thường trú (trong thời hạn 15 ngày làm việc), cấp Thẻ bảo 

hiểm y tế cho trẻ em (trong thời hạn 10 ngày làm việc). 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì thông báo bằng điện thoại, email hoặc qua 

giao dịch điện tử cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết, hoàn thiện. 

- Cơ quan Công an, Bảo hiểm xã hội chuyển trả kết quả đăng ký thường trú, Thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em về Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” tại Ủy ban nhân dân cấp 

xã trả kết quả cho người có yêu cầu.  

 Khi trả Giấy khai sinh cho người có yêu cầu, công chức Tư pháp – hộ tịch ghi 

vào Sổ đăng ký khai sinh, yêu cầu người có yêu cầu ký tên vào Sổ đăng ký khai sinh và 

Giấy khai sinh. 

* Cách thức thực hiện: Người có yêu cầu thực hiện trực tiếp hoặc ủy quyền cho 

người khác thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” của 

Ủy ban nhân dân cấp xã.  

* Thành phần hồ sơ:  
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- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu quy định. 

- Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài 

cơ sở y tế thì giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng; 

trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan 

về việc sinh là có thực. Đối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì nộp biên bản về việc trẻ 

em bị bỏ rơi thay cho giấy chứng sinh. 

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu quy định); Sổ hộ khẩu của 

cha, mẹ (bản chính) hoặc Sổ hộ khẩu của mẹ (bản chính) đối với trường hợp trẻ em 

đăng ký thường trú theo mẹ hoặc Sổ hộ khẩu của cha (bản chính) đối với trường hợp 

trẻ em đăng ký thường trú theo cha hoặc Sổ hộ khẩu của người nuôi dưỡng, chăm sóc 

trẻ (bản chính) đối với trường hợp trẻ em không đăng ký thường trú theo cha, mẹ, bản 

sao Giấy khai sinh của trẻ.  

+ Trường hợp trẻ em không đăng ký thường trú cùng hộ khẩu với cha, mẹ mà 

đăng ký thường trú theo hộ khẩu của người khác thì ngoài bản sao Giấy khai sinh, phải 

có ý kiến bằng văn bản của cha, mẹ, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, ý kiến 

đồng ý của chủ hộ và Sổ hộ khẩu của chủ hộ (bản chính). 

- Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế, Danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 

trẻ em dưới 6 tuổi của Ủy ban nhân dân cấp xã (theo mẫu quy định).  

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết hồ sơ:  

- Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tối đa không quá 20 ngày làm 

việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định.  

- Trường hợp hồ sơ, thông tin chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định mà Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã phải hoàn thiện hồ sơ, bổ sung 

thông tin theo yêu cầu của cơ quan Công an, cơ quan Bảo hiểm xã hội thì thời hạn giải 

quyết được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc. 

- Đối với các xã cách xa trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện hoặc cơ quan 

Công an cấp huyện từ 50km trở lên, giao thông đi lại khó khăn, chưa được kết nối 

internet thì thời hạn trả kết quả được kéo dài thêm nhưng không quá 05 ngày làm việc. 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền 

đăng ký khai sinh; cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký thường trú; Bảo hiểm xã 

hội cấp huyện có thẩm quyền cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em.  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện (nếu có): Không. 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã; cơ 

quan Công an có thẩm quyền đăng ký thường trú; Bảo hiểm xã hội có thẩm quyền cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em.  

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 
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* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Cư trú năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cư trú năm 2013); 

- Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (được sửa đổi bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014); 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký, 

quản lý hộ tịch; 

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng 

thực; 

- Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; 

- Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; 

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban 

hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch; 

- Thông tư số 80/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011 của Bộ Công an quy định về 

quy trình đăng ký cư trú; 

- Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định về 

biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú; 

- Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3/2010 về việc 

ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông 

tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP; 

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 

phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

- Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 10/6/2015 của liên 

Bộ: Tư pháp, Công an, Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. 

http://vbpl.vn/TW/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=158/2005/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1
http://vbpl.vn/TW/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=06/2012/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1
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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Mẫu TP/HT-2012-TKKS.1 - Thông tư số 05/2012/TT-BTP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH 
       Kính gửi: 

(1)
 .......................................................................................  

Họ và tên người khai: .................................................................................................. 

Nơi thường trú/tạm trú: 
(2)

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

Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: 
(3)

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

Quan hệ với người được khai sinh: ................................................................................ 

Đề nghị
(1)

...........................................................................................đăng ký khai sinh 

cho người có tên dưới đây:  

Họ và tên: ...............................................................................  Giới tính:.......................  

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................(Bằng chữ:..................................... 

.......................................................................................................................................) 

Nơi sinh: 
(4)

.…………………………………………………………………………… 

Dân tộc:  .......................................................... Quốc tịch: …………………………….. 

Họ và tên cha: ………………………………………………………………………… 

Dân tộc: ……………………. Quốc tịch: .......................Năm sinh ............................... 

Nơi thường trú/tạm trú: 
(2)

……………………………………………………………… 

Họ và tên mẹ: …………………………………………………………………………. 

Dân tộc: ....................... ......Quốc tịch: ...................... .Năm sinh ……………………. 

Nơi thường trú/tạm trú: 
(2)

……………………………………………………………… 

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

cam đoan của mình. 

                                Làm tại: ……………………., ngày ........... tháng ......... năm .............. 

 Người đi khai sinh
(5) 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

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

Người cha 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

                        ……………………………. 

Người mẹ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

………………………….. 
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Chú thích:  
(1)

 Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh. 
(2) 

Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi 

đăng ký thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú. 

 
(3)

 Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số 

Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ, số của giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”. 

 
(4)

 Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính 

nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở 

y tế, thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Trạm y tế 

xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 

Trường hợp trẻ em sinh ra ngoài bệnh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp 

hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Xã Đình Bảng, 

huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 

 
(5)

 Chỉ cần thiết trong trường hợp người đi khai sinh không phải là cha, mẹ. 



Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang                                Phiên bản 1.0 

 

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT 297 

 

 

36.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (7) Trả kết quả

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
- (5.1) Thẩm tra hồ sơ:
  + (5.1.1) Công dân
  + (5.1.2) BHYT 
  + (5.1.3) Giấy chứng sinh
- (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDLQG về Dân cư
- CSDL BHYT 
- CSDL Bệnh viện tỉnh

HS hợp lệ

- (5.1.1) Công dân
- (5.1.2) BHYT
- (5.1.3) Giấy chứng sinh

Cập nhật vào CSDL Dân cư, CSDL 
BHYT
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36.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 

C
ô
n
g 
d
ân

B
H
X
H
 h
u
yệ
n

Chuẩn bị HS Nộp HS Nhận kết quả

U
B
N
D
 x
ã

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Đăng ký khai sinh, Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

(hiện tại)

Ti
ếp
 n
h
ận

/T
rả
 K
Q

Viết giấy hẹn

Tư
 p
h
áp

-H
ộ
 t
ịc
h

Đăng ký Khai 
sinh

Lập HS cấp 
thẻ BHYT

Mạng VPĐT liên thông

Không hợp lệ

Cấp thể BHYT

Trả kết quả
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C
ô
n
g 
d
ân

C
ô
n
g 
an
 x
ã

Đăng ký thường trú

(hiện tại)

Chuẩn bị HS Nộp HS Nhận kết quả

U
B
N
D
 x
ã

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Ti
ếp
 n
h
ận

/T
rả
 K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Đ
ăn
g 
ký
 t
h
ư
ờ
n
g 
tr
ú

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Thông báo hoàn 
thiện HS

Đăng ký 
thường trú
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36.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 
C
ô
n
g 
d
ân

B
H
X
H
 h
u
yệ
n

C
ơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

C
ơ
 q
u
an
 li
ên
 q
u
an

Chuẩn bị HS Nộp HS Nhận kết quả

U
B
N
D
 x
ã

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Đăng ký khai sinh, Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

(tương lai)

Ti
ếp
 n
h
ận

/T
rả
 K
Q

Viết giấy hẹn

Tư
 p
h
áp

-H
ộ
 t
ịc
h

Đăng ký Khai 
sinh

Lập HS cấp 
thẻ BHYT

Mạng VPĐT liên thông

Không hợp lệ

Cấp thể BHYT

Trả kết quả

CSDLQG về 
dân cư

CSDLQG về 
BH

DV chuyển phát

Thông tin về công dân

Thông tin về bảo hiểm

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Bộ Công an BHXHVN
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C
ô
n
g 
d
ân

C
ô
n
g 
an
 x
ã

C
ơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

C
ơ
 q
u
an
 li
ên
 q
u
an

Đăng ký thường trú

(tương lai)

Chuẩn bị HS Nộp HS Nhận kết quả

U
B
N
D
 x
ã

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Ti
ếp
 n
h
ận

/T
rả
 K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Đ
ăn
g 
ký
 t
h
ư
ờ
n
g 
tr
ú

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Thông báo hoàn 
thiện HS

Đăng ký 
thường trú

CSDLQG về 
dân cư

DV chuyển phát

Thông tin về công dân

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Bộ Công an
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37. Đăng ký việc Giám hộ 
37.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các biểu mẫu liên quan) 

Trình tự thực hiện: 

- Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của người giám hộ hoặc nơi 

có trụ sở của cơ quan, tổ chức đảm nhận giám hộ; 

- Khi thụ lý hồ sơ đăng ký hộ tịch, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cần lưu ý: 

+ Trường hợp không đúng thẩm quyền, thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải hướng 

dẫn đương sự liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết; 

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký hộ tịch còn thiếu hoặc không hợp lệ, thì cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ phải viết giấy hướng dẫn đương sự. Nội dung hướng dẫn phải ghi đầy đủ, 

rõ ràng từng loại giấy tờ cần bổ sung, cán bộ tiếp nhận hồ sơ ký, ghi rõ họ tên và giao 

cho đương sự. Thời hạn giải quyết được tính từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ; 

- Sau khi kiểm tra các giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch nếu xét thấy việc 

giám hộ đủ điều kiện theo quy định của pháp luật: 

+ Cán bộ tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký giám hộ và Quyết định đăng ký 

giám hộ; 

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp bản chính Quyết định công nhận 

việc giám hộ cho người giám hộ và người cử giám hộ. Bản sao Quyết định công nhận 

việc giám hộ được cấp theo yêu cầu. 

- Trường hợp xét thấy không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về hộ tịch, 

thì cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối đăng ký. Việc từ chối phải thông báo bằng văn bản 

cho đương sự. Văn bản từ chối phải nêu rõ lý do từ chối, có chữ ký của người đứng 

đầu cơ quan đăng ký hộ tịch và đóng dấu của cơ quan đăng ký hộ tịch. 

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã. 

Thành phần hồ sơ: 

Nộp: 

- Người được cử làm giám hộ phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định); 

- Giấy cử giám hộ. Giấy cử giám hộ do người cử giám hộ lập; nếu có nhiều người 

cùng cử một người làm giám hộ, thì tất cả phải cùng ký vào Giấy cử giám hộ; 

- Danh mục tài sản của người được giám hộ (nếu có). 

Xuất trình: 

Khi đăng ký hộ tịch, nếu cán bộ Tư pháp hộ tịch cấp xã không biết rõ về nhân 

thân hoặc nơi cư trú của đương sự, thì yêu cầu xuất trình các giấy tờ sau đây để kiểm 

tra: 

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch để xác 

định về cá nhân người đó; 
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- Sổ hộ khẩu, Sổ đăng ký tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); Thẻ 

thường trú, Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại 

Việt Nam) để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo quy định của Nghị 

định này. 

- Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hộ tịch được gửi qua hệ thống bưu chính, thì 

các giấy tờ nêu trên phải là bản sao có chứng thực; trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ thì 

nộp bản sao các giấy tờ nêu trên, kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng 

thực. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc; trường hợp cần phải xác minh, thì thời 

hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận việc giám hộ; 

Thông báo từ chối. 

Lệ phí: 5.000 đồng. 

Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về 

đăng ký và quản lý hộ tịch; 

- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ Trưởng Bộ 

Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch; 

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình 

và chứng thực; 

- Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 

năm 2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu 

hộ tịch. 

- Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2013 về việc ban 

hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

  

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=16876
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=16876
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC GIÁM HỘ 
 

Kính gửi: 
(1)

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

 
Họ và tên người khai: ................................................................................Giới tính  ..............................  

Nơi thường trú/tạm trú: 
(2)

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

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: 
(3)

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

Đề nghị
(1)

 .......................................................................................................  đăng ký việc giám hộ 

giữa những người có tên dưới đây:  

Người giám hộ: 

Họ và tên: .................................................................................................... Giới tính  ...................................  

Ngày, tháng, năm sinh:  .................................................................................................................................  

Dân tộc:......................................................................Quốc tịch:  ............................................................................  

Nơi thường trú/tạm trú: 
(2)

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

Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: 
(3)

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

Người được giám hộ: 

Họ và tên: .................................................................................................... Giới tính  ...................................  

Ngày, tháng, năm sinh:  .................................................................................................................................  

Nơi sinh:
(4)

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

Dân tộc: ........................................................................Quốc tịch:  ........................................................................  

Nơi thường trú/tạm trú: 
(2)

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

Lý do đăng ký giám hộ:  ............................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................................. 

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

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về cam đoan của mình. 

   Làm tại:  ................................... , ngày  ........  tháng  ........  năm  .......  
 

Người giám hộ  
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

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

 

 

 

 

Người khai
(5) 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 

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

Chú thích:  
(1)

 Ghi rõ tên cơ quan đăng ký giám hộ. 
(2)  

Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi 

đăng ký thường trú thì gạch cụm từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú. 
(3)

 Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số 

Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”. 
(4)

 Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện, thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính 

nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, 

thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Trạm y tế xã Đình 

Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).  

M
ẫu
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Trường hợp trẻ em sinh ngoài bênh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp 

hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ 

Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 

 
(5)

 Chỉ cần thiết trong trường hợp người khai không phải là người giám hộ. 
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37.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (8) Trả kết quả
- (9) Thu lệ phí

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
+ (5.1) Thẩm tra hồ sơ:
  - (5.1.1) Tờ khai đăng ký giám hộ

  - (5.1.2) Giấy cử giám hộ
  - (5.1.3) Danh mục tài sản

  - (5.1.4) CMND/Hộ khẩu

+ (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDLQG về Dân cư
- CSDL về Hộ tịch

Thu lệ phí
(9)

HS hợp lệ

- (5.1.1) Tờ khai đăng ký giám hộ
- (5.1.2) Giấy cử giám hộ
- (5.1.3) Danh mục tài sản
- (5.1.4) CMND/Hộ khẩu

Cập nhật vào CSDL về Hộ tịch
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37.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 
Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

U
B
N
D
 x
ã

Đăng ký việc giám hộ (hiện tại)

Chuẩn bị HS Nộp HS Nhận kết quả

U
B
N
D
 x
ã

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

B
ộ
 p
h
ận
 c
h
u
yê
n
 m
ô
n

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Lã
n
h
 đ
ạo
 U
B
N
D
 x
ã

Quyết định

Trình duyệt
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37.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 
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Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

C
ơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

C
ơ
 q
u
an
 c
h
ủ
 q
u
ản

Đăng nhập 
Cổng DVC 
trực tuyến

Nộp HS Nhận kết quả

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Hợp lệ

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Không hợp lệ

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Chuẩn bị hồ 
sơ

Đóng lệ phí 
chuyển phát

Quyết định

Ti
ếp
 n
h
ận

/T
rả
 K
Q

B
ộ
 p
h
ận
 c
h
u
yê
n

 m
ô
n

Lã
n
h
 đ
ạo
 U
B
N
D
 x
ã

Trình duyệt

CSDLQG về 
dân cư

CSDL về Hộ 
tịch

Thông tin về công dân

Thông tin về hộ tịch

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Bộ Công an Sở Tư pháp

Trả kết quả

DV chuyển phát

Đăng ký việc giám hộ (tương lai)

Email thời 
hạn trả kết 

quả

U
B
N
D
 x
ã
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38. Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người 

sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận 
38.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các biểu mẫu liên quan) 

- Trình tự thực hiện 

a) Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 

ngày, bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn 

người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.  

b) Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

c) Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện: 

+ Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức trong nước, cơ 

sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài thực hiện dự án đầu tư mà sơ đồ đó chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách 

pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ; 

+ Kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường cần thiết; xác nhận đủ 

điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất 

vào đơn đăng ký; 

+ Gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đăng ký đối 

với trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài 

sản có thay đổi so với giấy tờ theo quy định. Cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản 

gắn liền với đất có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký đất đai 

trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc. 

- Cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); 

- Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ 

tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được 

ghi nợ theo quy định của pháp luật); chuẩn bị hồ sơ để cơ quan tài nguyên và môi 

trường trình ký cấp Giấy chứng nhận. 

d) Cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện các công việc sau: 

- Kiểm tra hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận; 

- Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng đăng ký đất đai. 

đ) Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ 

sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai  

h) Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả: trao Giấy chứng nhận cho người được cấp 

cho người được cấp đã nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc gửi Giấy 

chứng nhận cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho người được cấp đối với trường 

hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại cấp xã.  
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e) Người được cấp Giấy chứng nhận nộp lại bản chính giấy tờ theo quy định 

trước khi nhận Giấy chứng nhận. 

- Cách thức thực hiện 

Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

1. Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK; 

2. Một trong các giấy tờ quy định về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

2.1 Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với trường hợp tài sản là nhà ở (bản sao 

giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực hoặc bản sao giấy tờ và xuất trình bản 

chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao hoặc bản 

chính): 

Tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu 

tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài phải có giấy tờ theo quy định sau: 

- Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh thì phải có một trong những 

giấy tờ về dự án phát triển nhà ở để kinh doanh (quyết định phê duyệt dự án hoặc 

quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư);  

- Trường hợp mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở hoặc được sở hữu nhà ở 

thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có giấy tờ về giao dịch 

đó theo quy định của pháp luật về nhà ở; 

- Trường hợp nhà ở đã xây dựng không phù hợp với giấy tờ thì phải có ý kiến 

bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây 

dựng không đúng giấy tờ không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với 

quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có). 

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có 

sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, 

công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây 

dựng); 

2.2 Chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở: Chủ sở hữu 

công trình xây dựng không phải là nhà ở được chứng nhận quyền sở hữu theo quy định 

sau đây: 

2.2.1. Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước 

ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy tờ theo quy định sau: 

a) Trường hợp tạo lập công trình xây dựng thông qua đầu tư xây dựng mới theo 

quy định của pháp luật thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư 

dự án hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép xây dựng do 
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cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định 

của pháp luật về đất đai hoặc hợp đồng thuê đất với người sử dụng đất có mục đích sử 

dụng đất phù hợp với mục đích xây dựng công trình; 

b) Trường hợp tạo lập công trình xây dựng bằng một trong các hình thức mua 

bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật 

thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật; 

c) Trường hợp không có một trong những giấy tờ quy định tại Điểm a và Điểm b 

Khoản này thì phải được cơ quan quản lý về xây dựng cấp tỉnh xác nhận công trình 

xây dựng tồn tại trước khi có quy hoạch xây dựng mà nay vẫn phù hợp với quy hoạch 

xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

d) Trường hợp công trình đã xây dựng không phù hợp với giấy tờ quy định tại 

các Điểm a, b và c Khoản này thì phần diện tích công trình không phù hợp với giấy tờ 

phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng kiểm tra, xác nhận diện tích xây 

dựng không đúng giấy tờ không ảnh hưởng đến an toàn công trình và phù hợp với quy 

hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

2.2.2. Trường hợp chủ sở hữu công trình xây dựng không đồng thời là người sử 

dụng đất thì ngoài giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu công trình theo quy định tại 

Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, phải có văn bản chấp thuận của người sử dụng đất 

đồng ý cho xây dựng công trình đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định 

của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về 

đất đai. 

2.3 Chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng: Chủ sở hữu rừng sản xuất 

là rừng trồng mà vốn để trồng rừng, tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhượng rừng 

hoặc tiền nộp cho Nhà nước khi được giao rừng có thu tiền không có nguồn gốc từ 

ngân sách nhà nước và có một trong các giấy tờ sau đây thì được chứng nhận quyền sở 

hữu: 

- Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất 

đai và Điều 18 của Nghị định này mà trong đó xác định Nhà nước giao đất, cho thuê 

đất, công nhận quyền sử dụng đất để trồng rừng sản xuất; 

- Giấy tờ về giao rừng sản xuất là rừng trồng; 

- Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế đối với 

rừng sản xuất là rừng trồng đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của 

pháp luật; 

- Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng đã có hiệu lực 

pháp luật; 

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không có giấy tờ quy định 

tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà đã trồng rừng sản xuất bằng vốn của mình thì 

phải được Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận có đủ điều kiện được công nhận quyền 

sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai; 
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- Đối với tổ chức trong nước thực hiện dự án trồng rừng sản xuất bằng nguồn vốn 

không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì phải có quyết định phê duyệt dự án 

hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư để trồng rừng sản xuất theo 

quy định của pháp luật về đầu tư; 

- Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài thực hiện dự án trồng rừng sản xuất thì phải có quyết định phê duyệt dự án 

hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư để 

trồng rừng sản xuất theo quy định của pháp luật về đầu tư; 

2.4 Chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm: Chủ sở hữu cây lâu năm được chứng nhận 

quyền sở hữu khi có một trong các giấy tờ sau: 

- Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật 

Đất đai và Điều 18 của Nghị định này mà trong đó xác định Nhà nước giao đất, cho 

thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất để trồng cây lâu năm phù hợp với mục đích sử 

dụng đất ghi trên giấy tờ đó; 

- Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế đối với 

cây lâu năm đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định; 

- Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu cây lâu năm đã có hiệu lực pháp luật; 

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không có giấy tờ quy định 

tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này thì phải được Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận có 

đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai; 

- Đối với tổ chức trong nước thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết 

định đầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư để trồng cây lâu 

năm theo quy định của pháp luật về đầu tư; 

3. Chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là người sử dụng đất ở thì ngoài giấy tờ 

chứng minh về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, phải có hợp đồng thuê đất hoặc 

hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc văn bản chấp thuận của 

người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng, tạo lập tài sản được công chứng hoặc chứng 

thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật về đất đai. 

4. Sơ đồ về tài tài gắn liền với đất (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất đã có sơ đồ tài sản phù hợp với hiện trạng). 

5. Giấy chứng nhận đã cấp. 

6. Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; Giấy tờ liên quan đến việc miễn giảm 

nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có). 

7. Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính. 

8. Sơ đồ trích lục, trích đo địa chính khu đất (nếu có) trong trường hợp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất không thể hiện vị trí theo từng mục đích sử dụng. 
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b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ 

- Thời hạn giải quyết 

Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không bao 

gồm thời gian trích đo trích lục địa chính, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của 

người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm 

pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với Huyện Giang Thành, Kiên Hải, Phú 

Quốc và xã đảo Hòn Nghệ, Sơn Hải huyện Kiên Lương, xã đảo Tiên Hải thị xã Hà 

Tiên thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày.  

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài 

sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải 

quyết. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 

Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại 

giao. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan quản lý nhà nước 

về nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp, cơ quan thuế, Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.   

+ Giấy chứng nhận.   

- Lệ phí, phí:  

* Lệ phí địa chính. 

- Trường hợp cấp mới: 500.000 đồng/Giấy. 

- Trường hợp biến động: 50.000 đồng/lần cấp 

* Phí đo đạc lập bản đồ địa chính. 

+ Diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 m
2
: 1.500 đồng/m

2
. 

+ Diện tích từ trên 1.000 m
2
 đến 3.000 m

2
 (mỗi m

2
 tăng thêm ): 600 đồng/m

2
. 

+ Diện tích từ trên 3.000 m
2
 đến 10.000 m

2
 (mỗi m

2
 tăng thêm ): 300 đồng/m

2
. 

+ Diện tích từ trên 10.000 m
2
 đến 100.000 m

2
 (mỗi m

2
 tăng thêm ): 50 đồng/m

2
. 

+ Diện tích từ trên 100.000 m
2
 (mỗi m

2
 tăng thêm ): 25 đồng/m

2
. 
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* Phí trích lục hồ sơ (theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 

của UBND tỉnh Kiên Giang): 250.000 đồng/hồ sơ. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi 

hành luật Đất đai. 

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường.  

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất. 

- Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết một số đièu của Nghị định số số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 

số số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính Phủ. 

- Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi 

hành một số đièu của Luật quản lý thuế; Luật Sửa đổi, bổ sung mmột số điều của Luật 

Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ_CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ. 

- Quyết định số 04/2011/QĐ_UBND ngày 14/01/2011 của UBND tỉnh Kiên 

Giang về việc ban hành 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 

trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

- Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang 

về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng khai thác và sử dụng tài 

liệu đát đai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

- Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang 

về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bẩn dồ 

địa chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Mẫu số 04a/ĐK 

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI 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…... / ...… / .......… 

Người nhận hồ sơ 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 

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:........................................................................... 

 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

                (Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn) 

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất 

 1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………… 

…................................................................................................................................................... 

 1.2. Địa chỉ thường trú 
(1)

: …………………………………………………….…………............ 

2. Đề nghị: - Đăng ký QSDĐ                       Đăng ký quyền quản lý đất 

                   - Cấp GCN đối với 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: …....……........ m
2
;  sử dụng chung: ...................... m

2
;  sử dụng riêng: …................ m

2
; 

3.5. Sử dụng vào mục đích: ..............................................., từ thời điểm: ……………….......;  

3.6. Thời hạn đề nghị được 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) 
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4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác: 

 a) Loại nhà ở, công trình
(4)

:  ......................................................................................................... ; 

 b) Diện tích xây dựng: ................ (m
2
); 

 

 c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): ............................................. ; 

 d) Sở hữu chung: ………………................... m
2
,
 
 sở hữu riêng:  ...........................................  m

2
; 

 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 nước giao không thu tiền: 

- Nhà nước giao có thu tiền: 

- Nhận chuyển quyền: 

   - Nguồn vốn trồng, nhận quyền: ………......… 

d) Sở hữu chung: .…… m2,  Sở hữu riêng: .…… m2; 

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 trước pháp luật.  

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

Người viết đơn 

                                  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có) 

 

 

II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
 5 
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(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. Uỷ 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 …... 

Người kiểm tra 

(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ) 

 

Ngày……. tháng…… năm …... 

Giám đốc 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

Hướng 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 phép 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). 
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(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, 

 

 

38.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Thu lệ phí
(9)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (7) Trả kết quả

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật
- (9) Thu lệ phí

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
- (5.1) Thẩm tra hồ sơ:
   + (5.1.1) Tổ chức/cá nhân

   + (5.1.2) MS Doanh nghiệp
   + (5.1.3) Dự án
   + (5.1.4) Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất

   + (5.1.5) Xác nhận nghĩa vụ tài chính

- (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDL Dân cư
- CSDL Doanh nghiệp
- CSDL Đất đai
- CSDL về thuế
- CSDL Giấy chứng nhận

HS hợp lệ

- (5.1.1) Tổ chức/cá nhân
- (5.1.2) MS Doanh nghiệp
- (5.1.3) Dự án
- (5.1.4) Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất
- (5.1.5) Xác nhận nghĩa vụ tài chính

Cập nhật vào CSDL Giấy chứng 
nhận
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38.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 

 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

U
B
N
D
 t
ỉn
h

Sở
 T
N
 &

 M
T

C
ụ
c 
Th
u
ế 
tỉ
n
h

Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận (hiện tại)

Chuẩn bị HS Nộp HS Đóng lệ phí

Sở
 T
N
 &

 M
T

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Trả kết quả

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Lã
n
h
 đ
ạo
 t
ỉn
h

Ký quyết định

Thẩm định 
Hồ sơ

Trình quyết 
định

Có hợp lệ không?

V
ăn
 p
h
ò
n
g 
đ
ăn
g 
ký
 

đ
ất
 đ
ai

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Xử lý HS

Nhận kết quả

Viết giấy hẹn

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL
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38.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 
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Tổ
 c
hứ
c/
Cá
 n
hâ
n

U
BN
D
 t
ỉn
h

Sở
 T
N
 &

 M
T

Cụ
c 
Th
uế
 t
ỉn
h

Cơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

Cơ
 q
ua
n 
ch
ủ 
qu
ản

Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận (tương lai)

Chuẩn bị HS Nộp HS Đóng lệ phí

Sở
 T
N
 &

 M
T

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Trả kết quả

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Ti
ếp
 n
hậ
n 
H
S/
Tr
ả 
KQ

Lã
nh
 đ
ạo
 t
ỉn
h

Ký quyết định

Thẩm định 
Hồ sơ

Trình quyết 
định

Có hợp lệ không?

V
ăn
 p
hò
ng
 đ
ăn
g 
ký
 

đấ
t 
đa
i

Lã
nh
 đ
ạo
 S
ở

Xử lý HS

Viết giấy hẹn

CSDLQG về 
dân cư

CSDLQG về ĐK 
doanh nghiệp

CSDL đất đaiCSDL về thuế
CSDL Giấy 
chứng nhận

DV chuyển phát

Nhận kết quả

Gửi email lệ 
phí

Thông tin về công dân Thông tin về
doanh nghiệp

Thông tin về thuế

Thông tin về giấy chứng nhận

Thông tin về đất đai

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Cục Thuế tỉnh Sở TN & MT Bộ Công an Bộ KH & ĐT Sở TN & MT
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39.  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh 
39.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các biểu mẫu liên quan) 

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Nộp hồ sơ. 

Tổ chức, cá nhân Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật. 

+ Bước 2: Nhận và xử lý hồ sơ. 

Nộp hồ sơ tại trạm Chi cục Thú Y, Thú y huyện, thị, thành phố hoặc trạm kiểm 

dịch cửa khẩu. 

 Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.  

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn giao cho người nộp hồ sơ. 

+ Bước 3: Trả kết quả.  

Đúng ngày ghi theo phiếu hẹn người nhận hồ sơ tại Chi ncục Thú y. 

Cán bộ trả kết quả, yêu cầu người nhận kiểm tra thông tin trong giấy chứng nhận có 

đầy đủ chưa. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ và buổi 

chiều từ 13 giờ đến 17 giờ các ngày làm việc trong tuần. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trạm thú y huyện, thị, thành phố hoặc 

Phòng thanh tra chi cục thú y 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

+ Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển theo mẫu 1 Quyết định 86). 

+Bản sao giấy chứng nhận vùng,cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của động 

vật (nếu có). 

+ Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật 

(nếu có). 

b) Số lượng hồ sơ: 01   (bộ) 

- Thời hạn giải quyết:Không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức; Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a).Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y. 

b)Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Trưởng trạm Thú y các huyện, thị, thành phố. 
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c)Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Thanh tra Chi cục Thú y hoặc Trạm 

thú y các huyện thị, thành phố. 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận .         

- Lệ phí : Ngoài tỉnh: 30.000đ/lần; (Phụ lục 1 và 4,Phí, Lệ phí trong công tác thú 

y:ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ thu,nộp và quản lý sử dụng phí,lệ phí trong công tác thú y)  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004; 

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y 

+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định 

chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. 

+ Mục1 Quyết định  số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ 

NN&PTNT Ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm 

động vật; kiểm tra vệ sinh thú y.  

- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ NN&PTNT Ban 

hành Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh 

thú y; 

+ Thông tư số 11/2009/TT-BNN ngày 04/3/2009 của Bộ NN và PTNT sửa đổi, 

bổ sung một số điều về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, SPĐV; kiểm tra vệ sinh 

thú y ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ NN 

và PTNT./. 

+ Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

chế độ thu,nộp và quản lý sử dụng phí,lệ phí trong công tác thú y)  
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT,  

SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA KHỎI HUYỆN 

Số:................../ĐK-KDNĐ 

              

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

 

Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): 

........................................…................................… 

Địa chỉ giao dịch: 

…………………………………...…………………………...………… 

Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày……../..…./…….….. 

tại………….……...…... 

Điện thoại: ………...…………. Fax: ………...…….….. Email: 

………….……………. 

Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau: 

I/ ĐỘNG VẬT: 

Loại động vật Giống Tuổi Tính biệt Mục đích sử 

dụng 
Đực Cái 

      

      

1) Tổng số 
     

Tổng số (viết bằng chữ): …………………………......…………………………… 

Nơi xuất phát: ………………………………………………….……………… 

Tình trạng sức khoẻ động vật: …………………………………………………… 

Số động vật trên xuất phát từ vùng/cơ sở an toàn với bệnh: ……………………… 

…………… theo Quyết định số ……/……… ngày……/…../……. của ……(1)…… 

…………. (nếu có). 

Số động vật trên đã được xét nghiệm các bệnh sau (nếu có): 

1/ …………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày 

..…../……/ 

Dấu  

của cơ quan 

Kiểm dịch 

động vật 

1. Mẫu: 

1 
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 2/ ……………………………Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày 

..…../……/  

3/ …………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày 

..…../……/ 

 4/ ……………………………Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày 

..…../……/  

5/ ……………………………Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/  

Số động vật trên đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh sau (loại vắc xin, nơi sản 

xuất): 

1/ ………………………………………tiêm phòng ngày...…./……/  

2/ ……………………………………… tiêm phòng ngày …..…./……/  

3/ ……………………………………… tiêm phòng ngày …..…./……/ 

4/ ……………………………………… tiêm phòng ngày …..…./……/  

5/ ……………………………………… tiêm phòng ngày …..…./……/  

II/ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT: 

Tên hàng Quy cách đóng 

gói 

Số 

lượng 

(2) 

2) Khối 

lượng 

(kg) 

Mục đích sử 

dụng 

     

a. Tổng số    

Tổng số (viết bằng chữ): ……………………………………………………….… 

Số sản phẩm động vật trên đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo kết quả 

xét nghiệmsố………/………ngày….…/….../......….của………....……(3) ….…..…… 

(nếu có). 

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: ………………………………………………………….. 

Điện thoại: …………………………… Fax: ………………………………...………... 

III/ CÁC THÔNG TIN KHÁC: 

Tên tổ chức, cá nhân nhập hàng: ………………………………………………..……… 

Địa chỉ: …….....…………...…………...……………...…………...……..…… 

Điện thoại: …………………………Fax: …………………………………..……… 

Nơi đến (cuối cùng): …………………………….…………..…………...………..…… 

Phương tiện vận chuyển: ...……………...…… ……...………………...…….….…… 

Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có): 
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1/ ……...……………...……………...……………Số lượng: ……...…… Khối lượng:  

2/ ……...……………...……………...……………Số lượng: ……...…… Khối lượng:  

3/ ……...……………...……………...……………Số lượng: ……...…… Khối lượng:  

Điều kiện bảo quản hàng trong quá trình vận chuyển: ...………………..……. 

Các vật dụng khác liên quan kèm theo: ...……………...………………… …………. 

Các giấy tờ liên quan kèm theo: ...……………...……. …..Địa điểm kiểm dịch: 

...………………..…………... …….Thời gian kiểm dịch: ……...………….…..…… 

 Tôi xin cam đoan việc đăng ký trên hoàn toàn đúng sự thật và cam kết chấp 

hành đúng pháp luật thú y. 

Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG 

VẬT 

Đồng ý kiểm dịch tại địa điểm.................….….......... 

vào hồi ….. giờ…... ngày ........./......./ …...….  

Vào sổ đăng ký số ...........…... ngày…...../ ......./ 

…...…. 

KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT  

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Đăng ký tại 

................…......................... 

    Ngày ........ tháng .......năm …...….                                                       

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

- Tờ khai được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan kiểm dịch động vật giữ, 01 bản do 

chủ hàng hoặc người đại diện giữ; 

- Cá nhân đăng ký không có con dấu,  chỉ ký và ghi rõ họ tên; 

- (1) Tên cơ quan  cấp giấy chứng nhận. 

- (2) Số lượng kiện, thùng, hộp, .... 

- (3) Tên cơ quan trả lời kết quả xét nghiệm. 



Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang                                Phiên bản 1.0 

 

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT 329 

 

39.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Thu lệ phí
(9)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (7) Trả kết quả

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật
- (9) Thu lệ phí

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
- (5.1) Thẩm tra hồ sơ:

- (5.1.1) Giấy đăng ký
- (5.1.2) Bản sao GCN vùng an 

toàn

- (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDLQG về Dân cư
- CSDLQG về ĐK DN
- CSDL Kiểm dịch

HS hợp lệ

- (5.1.1) Giấy đăng ký
- (5.1.2) Bản sao GCN vùng an toàn

Cập nhật vào CSDL Kiểm dịch
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39.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 

 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra 

ngoài tỉnh (hiện tại)

Chuẩn bị HS Nộp HS Đóng lệ phí

Tr
ạm
 t
h
ú
 y

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Kiểm dịch

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

K
iể
m
 d
ịc
h
 v
iê
n

Ti
ếp
 n
h
ận

/T
rả
 k
ết
 q
u
ả

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Nhận kết quả

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL
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39.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

C
ơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

C
ơ
 q
u
an
 c
h
ủ
 q
u
ản

Chuẩn bị HS Nộp HS Đóng lệ phí

Tr
ạm
 t
h
ú
 y

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Kiểm dịch

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

K
iể
m
 d
ịc
h
 v
iê
n

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh 

(tương lai)

Ti
ếp
 n
h
ận

/T
rả
 k
ết
 q
u
ả

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Nhận kết quả

CSDLQG về 
dân cư

CSDLQG về ĐK 
doanh nghiệp

CSDL kiểm dịch

DV chuyển phát

Thông tin về công dân

Thông tin về doanh nghiệp

Thông tin về kiểm dịch động vật

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Sở NN&PTNN Bộ Công an Bộ KH & ĐT
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40. Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 
40.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các biểu mẫu liên quan) 

Trình tự thực hiện: 

1. Nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp, nếu xét thấy hồ sơ chưa đủ điều kiện thì hướng dẫn 

bổ sung theo quy định, nếu hồ sơ đủ điều kiện thì tiếp nhận đăng ký việc giám hộ.  

2. Giải quyết việc đăng ký giám hộ: 

Sở Tư pháp phải xem xét, ghi vào Sổ đăng ký giám hộ và cấp cho mỗi bên một 

bản chính Quyết định công nhận việc giám hộ. Bản sao Quyết định công nhận việc 

giám hộ được cấp theo yêu cầu của người giám hộ và người cử giám hộ.  

Trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng, thì người cử giám hộ phải 

lập danh mục tài sản và ghi rõ tình trạng của tài sản đó, có chữ ký của người cử giám 

hộ và người được cử làm giám hộ. Danh mục tài sản được lập thành 3 bản, một bản 

lưu tại Sở Tư pháp nơi đăng ký việc giám hộ, một bản giao cho người giám hộ, một 

bản giao cho người cử giám hộ. 

Sau khi đăng ký giám hộ, Sở Tư pháp gửi cho UBND cấp xã, nơi cư trú của 

người giám hộ và người được giám hộ bản sao Quyết định công nhận việc giám hộ để 

giám sát việc giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự. 

3. Nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp. 

Thành phần hồ sơ:  

*Nộp: 

- Tờ khai (theo mẫu quy định); 

- Giấy cử giám hộ; Giấy cử giám hộ do người cử giám hộ lập, nếu có nhiều 

người cùng cử một người làm giám hộ, thì tất cả phải cùng ký vào Giấy cử giám hộ. 

*Xuất trình: 

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch để xác 

định về cá nhân người đó; 

- Sổ hộ khẩu, Sổ đăng ký tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); Thẻ 

thường trú, Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại 

Việt Nam) để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký hộ tịch. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, trường hợp cần xác minh thì có thể kéo 

dài thêm không quá 05 ngày làm việc. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 
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Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận việc giám hộ. 

Phí, lệ phí: 50.000 đồng. 

Căn cứ pháp lý: 

- Bộ Luật Dân sự; 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và 

quản lý hộ tịch; 

- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban 

hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch; 

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực; 

- Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ 

sung Một số điều của thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp 

về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và 

Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 08.a/2010/TT-BTP; 

- Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên 

Giang về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh 

Kiên Giang. 

 

 

   

 

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=16876
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=16876
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=16030
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=16030
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=11710
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=11710
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=11710


Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang                                Phiên bản 1.0 

 

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT 334 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC GIÁM HỘ 

 
Kính gửi: 

(1)
 .......................................................................................................  

 
Họ và tên người khai: ................................................................................Giới tính  ..............................  

Nơi thường trú/tạm trú: 
(2)

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

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: 
(3)

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

Đề nghị
(1)

 .......................................................................................................  đăng ký việc giám hộ 

giữa những người có tên dưới đây:  

Người giám hộ: 

Họ và tên: .................................................................................................... Giới tính  ...................................  

Ngày, tháng, năm sinh:  .................................................................................................................................  

Dân tộc:......................................................................Quốc tịch:  ............................................................................  

Nơi thường trú/tạm trú: 
(2)

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

Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: 
(3)

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

Người được giám hộ: 

Họ và tên: .................................................................................................... Giới tính  ...................................  

Ngày, tháng, năm sinh:  .................................................................................................................................  

Nơi sinh:
(4)

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

Dân tộc: ........................................................................Quốc tịch:  ........................................................................  

Nơi thường trú/tạm trú: 
(2)

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

Lý do đăng ký giám hộ:  ............................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................................. 

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

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về cam đoan của mình. 

   Làm tại:  ....................... , ngày  ...........  tháng  ...........  năm  ..............  
 

Người giám hộ  
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

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

 

 

 

Người khai
(5) 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 
............................................. 
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Chú thích:  
(1)

 Ghi rõ tên cơ quan đăng ký giám hộ. 
(2)  

Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi 

đăng ký thường trú thì gạch cụm từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú. 
(3)

 Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số 

Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”. 
(4)

 Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện, thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính 

nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, 

thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Trạm y tế xã Đình 

Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).  

Trường hợp trẻ em sinh ngoài bênh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp 

hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ 

Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 

 
(5)

 Chỉ cần thiết trong trường hợp người khai không phải là người giám hộ. 
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40.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (8) Trả kết quả
- (9) Thu lệ phí

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
+ (5.1) Thẩm tra hồ sơ:
   - (5.1.1) Giấy cử giám hộ

    - (5.1.2) CMND

    - (5.1.3) Hộ khẩu

+ (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDLQG về Dân cư
- CSDL về Hộ tịch

Thu lệ phí
(9)

HS hợp lệ

- (5.1.1) Giấy cử giám hộ
- (5.1.2) CMND
- (5.1.3) Hộ khẩu

Cập nhật vào CSDL về Hộ tịch
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40.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 
Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài (hiện tại)

Chuẩn bị HS Nộp HS Nhận kết quả

Sở
 T
ư
 p
h
áp

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

P
h
ò
n
g 
ch
u
yê
n
 m
ô
n

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Quyết định

Trình duyệt

Sở
 T
ư
 p
h
áp
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40.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 
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Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

C
ơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

C
ơ
 q
u
an
 c
h
ủ
 q
u
ản

Đăng nhập 
Cổng DVC 
trực tuyến

Nộp HS Nhận kết quả

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Hợp lệ

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Không hợp lệ

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Chuẩn bị hồ 
sơ

Đóng lệ phí 
chuyển phát

Quyết định

Ti
ếp
 n
h
ận

/T
rả
 K
Q

P
h
ò
n
g 
ch
u
yê
n
 m
ô
n

Lã
n
h
 đ
ạo
 S
ở

Trình duyệt

CSDLQG về 
dân cư

Thông tin về công dân

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Bộ Công an

Trả kết quả

DV chuyển phát

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài (tương lai)

Email thời 
hạn trả kết 

quả

Sở Tư pháp

CSDL về Hộ 
tịch

Thông tin về hộ tịch

Sở
 T
ư
 p
h
áp
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41. Đăng ký kết hôn 
41.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các biểu mẫu liên quan) 

Trình tự thực hiện: 

- Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ thực 

hiện việc đăng ký kết hôn;  

- Trong trường hợp cả hai bên nam, nữ là công dân Việt Nam đang trong thời hạn 

công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn, đã cắt hộ khẩu 

thường trú ở trong nước, thì việc đăng ký kết hôn được thực hiện tại Ủy ban nhân dân 

cấp xã, nơi cư trú trước khi xuất cảnh của một trong hai bên nam, nữ; 

- Khi thụ lý hồ sơ đăng ký hộ tịch, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cần lưu ý: 

+ Trường hợp không đúng thẩm quyền, thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải hướng 

dẫn đương sự liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết; 

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký hộ tịch còn thiếu hoặc không hợp lệ, thì cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ phải viết giấy hướng dẫn đương sự. Nội dung hướng dẫn phải ghi đầy đủ, 

rõ ràng từng loại giấy tờ cần bổ sung, cán bộ tiếp nhận hồ sơ ký, ghi rõ họ tên và giao 

cho đương sự. Thời hạn giải quyết được tính từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ; 

- Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt. Đại diện Ủy ban nhân dân 

cấp xã yêu cầu hai bên cho biết ý muốn tự nguyện kết hôn, nếu hai bên đồng ý kết hôn, 

thì cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn. 

Hai bên nam, nữ ký vào Giấy chứng nhận kết hôn và Sổ đăng ký kết hôn, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho mỗi bên vợ, chồng một bản chính Giấy chứng nhận 

kết hôn, giải thích cho hai bên về quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng theo quy định của 

Luật Hôn nhân và gia đình. Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp theo yêu cầu 

của vợ, chồng. 

- Trường hợp xét thấy không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về hộ tịch, 

thì cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối đăng ký. Việc từ chối phải thông báo bằng văn bản 

cho đương sự. Văn bản từ chối phải nêu rõ lý do từ chối, có chữ ký của người đứng 

đầu cơ quan đăng ký hộ tịch và đóng dấu của cơ quan đăng ký hộ tịch.  

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã.  

Thành phần hồ sơ: 

* Nộp: 

- Tờ khai (theo mẫu quy định) hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng vào 

mục đích kết hôn); 

+ Trong trường hợp một người cư trú tại xã, phường, thị trấn này, nhưng đăng ký 

kết hôn tại xã, phường, thị trấn khác, thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, 

nơi cư trú về tình trạng hôn nhân của người đó.  
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+ Đối với người đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về 

nước đăng ký kết hôn, thì phải có xác nhận của Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt 

Nam tại nước sở tại về tình trạng hôn nhân của người đó. 

+ Đối với cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang, thì thủ trưởng 

đơn vị của người đó xác nhận tình trạng hôn nhân. 

Việc xác nhận tình trạng hôn nhân nói trên có thể xác nhận trực tiếp vào Tờ khai 

đăng ký kết hôn hoặc bằng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định. Việc xác 

nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng, kể từ ngày xác nhận. 

+ Đối với những người đã qua nhiều nơi cư trú khác nhau (kể cả thời gian cư trú 

ở nước ngoài), mà Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi xác nhận tình trạng hôn nhân không rõ 

về tình trạng hôn nhân của họ ở những nơi đó, thì yêu cầu đương sự viết bản cam đoan 

về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian trước khi về cư trú tại địa phương và 

chịu trách nhiệm về việc cam đoan. 

* Lưu ý:  

- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc Tờ khai đăng ký kết hôn có xác nhận 

tình trạng hôn nhân trong hồ sơ đăng ký kết hôn của hai bên nam nữ phải là bản chính. 

Không sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã ghi mục đích sử dụng khác để 

làm thủ tục đăng ký kết hôn và ngược lại, không sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân đã ghi mục đích làm thủ tục đăng ký kết hôn để sử dụng mục đích khác; 

- Khi đăng ký kết hôn, mỗi bên nam, nữ phải khai vào một Tờ khai đăng ký kết 

hôn. Trường hợp cả hai bên nam nữ cùng cư trú tại một xã, phường, thị trấn hoặc cùng 

công tác tại một đơn vị trong lực lượng vũ trang nhân dân, thì hai bên kết hôn chỉ cần 

khai vào một Tờ khai đăng ký kết hôn; 

- Khi đương sự yêu cầu xác nhận lại tình trạng hôn nhân trong Tờ khai đăng ký 

kết hôn do xác nhận trước đó đã hết thời hạn sử dụng, thì phải nộp lại Tờ khai đăng ký 

kết hôn cũ; trong trường hợp đương sự khai đã làm mất Tờ khai đăng ký kết hôn, thì 

phải có cam kết về việc chưa đăng ký kết hôn; bản cam kết phải lưu trong hồ sơ cấp 

xác nhận tình trạng hôn nhân. Việc xác nhận lại tình trạng hôn nhân cũng phải được 

ghi trong Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trong cột Ghi chú của Sổ cấp 

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (kể cả xác nhận lần đầu và xác nhận lại) phải ghi rõ 

“Đã xác nhận lại tình trạng hôn nhân ngày ... tháng ... năm ...., lý do xác nhận lại ....”. 

- Khi một bên hoặc cả hai bên nam, nữ đề nghị rút hồ sơ đăng ký kết hôn, thì Uỷ 

ban nhân dân cấp xã trả lại hồ sơ, đồng thời hướng dẫn đương sự nộp lại Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân hoặc Tờ khai đăng ký kết hôn có xác nhận tình trạng hôn 

nhân cho Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi đã cấp xác nhận tình trạng hôn nhân để ghi chú 

vào Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân về việc chưa đăng ký kết hôn; đối với 

trường hợp người đăng ký kết hôn là cán bộ, chiến sỹ đang công tác trong lực lượng 

vũ trang, thì thông báo cho Thủ trưởng đơn vị của người đó để biết. 

- Việc xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng, kể từ ngày xác nhận. 

* Xuất trình: 
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Khi đăng ký hộ tịch, nếu cán bộ Tư pháp hộ tịch không biết rõ về nhân thân hoặc 

nơi cư trú của đương sự, thì yêu cầu xuất trình các giấy tờ sau đây để kiểm tra: 

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch để xác 

định về cá nhân người đó; 

- Sổ hộ khẩu, Sổ đăng ký tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong nước) để 

làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký hộ tịch. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong 

trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 

ngày làm việc. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân cấp xã. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kết hôn hoặc Thông 

báo từ chối. 

Lệ phí: Miễn lệ phí. 

Căn cứ pháp lý: 

- Luật Hôn nhân và gia đình; 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và 

quản lý hộ tịch; 

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực; 

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực 

hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính 

phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; 

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban 

hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;  

- Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 về 

việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch; 

- Thông tư 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư 

pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ 

tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP; 

- Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2013 về việc ban 

hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Kiên 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=16876
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=16876
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=11710
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=11710
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=11710
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      

                

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN 

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

 

Người khai Bên nam b. Bên nữ 

Họ và tên   

Ngày, tháng, năm sinh   

Dân tộc    

Quốc tịch   

Nơi thường trú/tạm trú    

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/ 

Giấy tờ hợp lệ thay thế 

  

Nghề nghiệp   

Kết hôn lần thứ mấy   

   Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng 

tôi không vi phạm quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về cam đoan của mình. 

 Đề nghị .....................................................................................................đăng ký. 

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

Xác nhận về tình trạng hôn nhân của 

cơ quan có thẩm quyền 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

Bên nam 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

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

Bên nữ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

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

 Xác nhận này có giá trị trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày xác nhận. 

          Ngày……....tháng……....năm…….... 

    NGƯỜI KÝ GIẤY XÁC NHẬN  

      (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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41.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Thu lệ phí
(9)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (7) Trả kết quả

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật
- (9) Thu lệ phí

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
- (5.1) Thẩm tra hồ sơ:
  + (5.1.1) CMND
  + (5.1.2) Chứng nhận độc thân
  + (5.1.3) Nơi cư trú
- (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDLQG về Dân cư
- CSDL hộ tịch
 

HS hợp lệ

- (5.1.1) CMND
- (5.1.2) Chứng nhận độc thân
- (5.1.3) Nơi cư trú

Cập nhật vào CSDL hộ tịch
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41.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 

 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

U
B
N
D
 x
ã

Chuẩn bị HS Nộp HS Nhận kết quả

U
B
N
D
 x
ã

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

B
ộ
 p
h
ận
 T
ư
 p
h
áp

H
ộ
 t
ịc
h

Thủ tục đăng ký kết hôn (hiện tại)

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Lã
n
h
 đ
ạo
 U
B
N
D
 x
ã

Phê duyệt

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL
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41.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 
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Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

U
B
N
D
 x
ã

C
ơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

C
ơ
 q
u
an
 c
h
ủ
 q
u
ản

Chuẩn bị HS Nộp HS Đóng lệ phí 

U
B
N
D
 x
ã

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

B
ộ
 p
h
ận
 T
ư
 p
h
áp

H
ộ
 t
ịc
h

Thủ tục đăng ký kết hôn 

(tương lai)
Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Nhận kết quả

Lã
n
h
 đ
ạo
 U
B
N
D
 x
ã

Phê duyệt

CSDLQG về dân cư CSDL hộ tịch

DV chuyển phát

Thông tin về công dân

Thông tin về hộ tịch

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Bộ Công an Sở Tư pháp
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42. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh 
42.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các biểu mẫu liên quan) 

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Nộp hồ sơ. 

Tổ chức, cá nhân Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật. 

+ Bước 2: Nhận và xử lý hồ sơ. 

Nộp hồ sơ tại Chi cục Thú Y,  trạm Thú y huyện, thị, thành phố hoặc trạm kiểm 

dịch cửa khẩu. 

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.  

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn giao cho người nộp hồ sơ. 

+ Bước 3: Trả kết quả.  

Đúng ngày ghi theo phiếu hẹn người nhận hồ sơ tại Chi ncục Thú y. 

Cán bộ trả kết quả, yêu cầu người nhận kiểm tra thông tin trong giấy chứng nhận 

có đầy đủ chưa. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ và buổi 

chiều từ 13 giờ đến 17 giờ các ngày làm việc trong tuần. 

- Cách thức thực hiện: -Trực tiếp tại Trạm thú y huyện, thị, thành phố hoặc 

Phòng thanh tra chi cục thú y 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

+ Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển theo mẫu 1 Quyết định 86. 

+ Bản sao giấy chứng nhận vùng,cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của 

động vật (nếu có). 

+ Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động 

vật (nếu có). 

b) Số lượng hồ sơ:      01   (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a).Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y. 

b)Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Trưởng trạm Thú y các huyện, thị, thành phố. 
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c)Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Thanh tra Chi cục Thú y hoặc 

Trạm thú y các huyện thị, thành phố. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.        

- Lệ phí : Trong tỉnh: 5.000đ/lần (Phụ lục 1); Phí kiểm tra thu theo (Phụ lục  1 

,Phí, Lệ phí trong công tác thú y:ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC 

ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu,nộp và quản lý sử dụng 

phí,lệ phí trong công tác thú y)  

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004; 

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y 

+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định 

chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. 

+ Mục1 Quyết định  số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ 

NN&PTNT Ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm 

động vật; kiểm tra vệ sinh thú y.  

+ Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ NN&PTNT Ban 

hành Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh 

thú y; 

+ Thông tư số 11/2009/TT-BNN ngày 04/3/2009 của Bộ NN và PTNT sửa đổi, 

bổ sung một số điều về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, SPĐV; kiểm tra vệ sinh 

thú y ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ NN 

và PTNT. 

+ Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

chế độ thu,nộp và quản lý sử dụng phí,lệ phí trong công tác thú y)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Dấu  

của cơ quan 

Kiểm dịch 

động vật 

2. Mẫu: 1 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT,  

SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA KHỎI HUYỆN 

Số:................../ĐK-KDNĐ 

              

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

 

Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): 

........................................….......................... 

Địa chỉ giao dịch: 

…………………………………...………………………….......... 

Chứng minh nhân dân số: ……………Cấp ngày……../..…./…….….. 

tại…………. 

Điện thoại: ………...…………Fax: ………...…….….. Email: 

………….………… 

Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau: 

I/ ĐỘNG VẬT: 

Loại động vật Giống Tuổi Tính biệt Mục đích sử 

dụng Đực Cái 

      

      

3) T

ổng số 

     

Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………......………………… 

Nơi xuất phát: …………………………………...……………………….……… 

Tình trạng sức khoẻ động vật: …………………………………………………… 

Số động vật trên xuất phát từ vùng/cơ sở an toàn với bệnh: 

………..……………… theo Quyết định số ………/……… ngày……/…../……. 

của…(1)……………. (nếu có). 

Số động vật trên đã được xét nghiệm các bệnh sau (nếu có): 

1/ ……………………Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ 

 2/ ……………………Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/  

3/ ……………………Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ 

 4/ ……………………Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/  

5/ ………………………Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/  

Số động vật trên đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh sau (loại vắc xin, nơi 

sản xuất): 

1/ ………………………………………tiêm phòng ngày...…./……/  

2/ ……………………………………… tiêm phòng ngày …..…./……/  

3/ ……………………………………… tiêm phòng ngày …..…./……/ 

4/ ……………………………………… tiêm phòng ngày …..…./……/  

5/ ……………………………………… tiêm phòng ngày …..…./……/  

II/ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT: 
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Tên hàng Quy cách 

đóng gói 

Số 

lượng 

(2) 

4) K

hối lượng 

(kg) 

Mục đích sử 

dụng 

     

     

c. Tổng số    

Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………...………………… 

Số sản phẩm động vật trên đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo kết 

quả xét nghiệm số……/……ngày….…/….../......….của………....(3) ….…..……(nếu 

có). 

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: ………………………………………………………. 

Điện thoại: …………………… Fax: ………………………………...………... 

III/ CÁC THÔNG TIN KHÁC: 

Tên tổ chức, cá nhân nhập hàng: ……………………………………………… 

Địa chỉ: …….....…………...……………...…………...………………………. 

Điện thoại: …………………………… Fax: ………………………………… 

Nơi đến (cuối cùng): …………………………………...…………..………… 

Phương tiện vận chuyển: ...……………...……………...……...…………….. 

Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có): 

1/ ……...……………...…………….Số lượng: ……...…… Khối lượng:  

2/ ……...……………...……………..Số lượng: ……...…… Khối lượng:  

3/ ……...……………...……………..Số lượng: ……...…… Khối lượng:  

Điều kiện bảo quản hàng trong quá trình vận chuyển: ...………………..………… 

Các vật dụng khác liên quan kèm theo: ...……………...…………………… 

Các giấy tờ liên quan kèm theo: ...……………...…………………………….. 

Địa điểm kiểm dịch: ...………………..…………...……………...…………… 

Thời gian kiểm dịch: ...……………...………….…..……………...…………. 

 Tôi xin cam đoan việc đăng ký trên hoàn toàn đúng sự thật và cam kết chấp 

hành đúng pháp luật thú y. 

Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH 

ĐỘNG VẬT 
Đồng ý kiểm dịch tại địa điểm.................….…. 

vào hồi ….. giờ…... ngày ........./......./ …...….  

Vào sổ đăng ký số .........ngày…...../ ......./ …. 

KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT  

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Đăng ký tại ................….......... 

Ngày ........ tháng .......năm …...….                                                       

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG 

KÝ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tờ khai được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan kiểm dịch động vật giữ, 01 bản do chủ hàng hoặc người 

đại diện giữ; 

- Cá nhân đăng ký không có con dấu,  chỉ ký và ghi rõ họ tên; 

- (1) Tên cơ quan  cấp giấy chứng nhận. 

- (2) Số lượng kiện, thùng, hộp, .... 

- (3) Tên cơ quan trả lời kết quả xét nghiệm. 
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42.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Thu lệ phí
(9)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (7) Trả kết quả

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật
- (9) Thu lệ phí

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
- (5.1) Thẩm tra hồ sơ:
  + (5.1.1) Tổ chức/cá nhân
  + (5.1.2) MS doanh nghiệp
- (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDL Dân cư
- CSDL Doanh nghiệp
- CSDL Kiểm dịch

HS hợp lệ

- (5.1.1) Tổ chức/cá nhân
- (5.1.2) MS Doanh nghiệp

Cập nhật vào CSDL Kiểm dịch
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42.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong 

tỉnh (hiện tại)

Chuẩn bị HS Nộp HS Đóng lệ phí

Tr
ạm
 t
h
ú
 y

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Kiểm dịch

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

K
iể
m
 d
ịc
h
 v
iê
n

Ti
ếp
 n
h
ận

/T
rả
 k
ết
 q
u
ả

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Nhận kết quả

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL  
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42.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

C
ơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

C
ơ
 q
u
an
 c
h
ủ
 q
u
ản

Chuẩn bị HS Nộp HS Đóng lệ phí

Tr
ạm
 t
h
ú
 y

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Kiểm dịch

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

K
iể
m
 d
ịc
h
 v
iê
n

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh 

(tương lai)

Ti
ếp
 n
h
ận

/T
rả
 k
ết
 q
u
ả

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Nhận kết quả

CSDLQG về 
dân cư

CSDLQG về ĐK 
doanh nghiệp

CSDL kiểm dịch

DV chuyển phát

Thông tin về công dân

Thông tin về daonh nghiệp

Thông tin về kiểm dịch động vật

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Sở NN&PTNN Bộ Công an Bộ KH & ĐT
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43. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức. 
43.1. Quy trình thủ tục hành chính (bao gồm các biểu mẫu liên quan) 

- Trình tự thực hiện: 

(1) Người xin phép chuyển mục đích sử dụng đất lập hồ sơ xin phép chuyển 

mục đích sử dụng đất; lập hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp hồ sơ tại Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

(2) Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất;  

(3) Người được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, 

nộp tiền thuê đất. 

(4) Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp 

mục đích sử dụng đất sau khi chuyển mục đích sử dụng thuộc trường hợp thuê đất). 

(5) Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc trình Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất (nếu người xin chuyển mục đích có nhu cầu). 

(6) Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao đất trên thực địa. 

(7) Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất 

đai, hồ sơ địa chính. 

- Cách thức thực hiện: 

(1) Người xin phép chuyển mục đích sử dụng đất chuẩn bị hồ sơ theo quy định 

của pháp luật. 

(2) Người xin phép chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.  

(3) Nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và 

Môi trường.  

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ, gồm: 

(1) Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất. 

(2) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu 

nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

(3) Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; văn bản thẩm định điều kiện cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất để 

thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp 

cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản 
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gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; dự 

án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước. 

(4) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo chính thửa đất (Sở Tài 

nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối 

với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo 

yêu cầu của người xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc người xin chuyển mục đích 

sử dụng đất thuê đơn vị tư vấn có chức năng thực hiện trích đo địa chính thửa đất). 

(5) Tờ khai tiền sử dụng đất, Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất (đối với trường hợp 

mục đích sử dụng đất sau khi chuyển mục đích thuộc trường hợp giao đất). 

(6) Tờ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước (đối với trường hợp mục đích sử dụng 

đất sau khi chuyển mục đích thuộc trường hợp thuê đất). 

- Thời hạn giải quyết: 

+ Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 

ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ 

sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

+ Không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của 

người sử dụng đất). Đối với các huyện Giang Thành, Kiên Hải, Phú Quốc và các xã 

đảo Hòn Nghệ, Sơn Hải huyện Kiên Lương, xã đảo Tiên Hải thị xã Hà Tiên được cộng 

thêm 15 ngày. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Tổ chức (gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, 

tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức sự nghiệp công lập và tổ chức 

khác theo quy định của pháp luật về dân sự). 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- 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 hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà 

ở và quyền sử dụng đất ở đã được chỉnh lý biến động hoặc Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được chỉnh lý biến động 

hoặc cấp mới. 

- Lệ phí: 

+ Phí đo đạc lập trích đo địa chính thửa đất: 

Diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 m
2
: 1.500 đồng/m

2
 

Diện tích từ trên 1.000 m
2
 đến 3.000 m

2
 (mỗi m

2
 tăng thêm): 600 đồng/m

2 
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Diện tích từ trên 3.000 m
2
 đến 10.000 m

2
 (mỗi m

2
 tăng thêm): 300 đồng/m

2 

Diện tích từ trên 10.000 m
2
 đến 100.000 m

2
 (mỗi m

2
 tăng thêm): 50 đồng/m

2
 

Diện tích từ trên 100.000 m
2
 trở lên (mỗi m

2
 tăng thêm): 25 đồng/m

2 

+ Phí trích lục bản đồ địa chính thửa đất: 250.000 đồng/hồ sơ. 

+ Lệ phí xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận mức thu là 50.000 đồng/lần. 

Trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất: 100.000 đồng/giấy. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội. 

+ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Đất đai. 

+ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất. 

+ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi bổ 

sung luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013. 

+ Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2011 của UBND 

tỉnh Kiên Giang về việc ban hành mức thu, chế độ mức 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 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

+ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

+ Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 
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Mẫu số 01. Đơn xin 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 …. 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân 14 ................... 
1. Người xin phép chuyển mục đích sử dụng đất 15 ………….. 

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

2. Địa chỉ/trụ sở chính:............................................................................................ 

3. Địa chỉ liên hệ:..................................................……………………………… 

4. Địa điểm khu đất:................................................................................................ 

5. Diện tích (m
2
):..................................................................................................... 

6. Để sử dụng vào mục đích: 16..................................................................................... 

7. Thời hạn sử dụng:……………………………………..........………………….. 

8. Hình thức sử dụng đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất: 17............................. 

9. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất 

đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn; 

Các cam kết khác (nếu có)....................................................................................... 

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

    Người làm đơn 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 
 

 

 

                                              
14 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

15 Ghi rõ ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp//đăng ký kinh doanh/Giấy 

chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…). Trường hợp mục đích sử dụng đất sau khi chuyển 

mục đích thuộc trường thuộc trường hợp thuê đất ghi thêm thông tin về số tài khoản tại ngân hàng/tổ chức tín 

dụng nào. 

16 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 

17 Đối với trường hợp mục đích sử dụng đất sau khi chuyển mục đích thuộc trường hợp Nhà nước cho thuê đất 

thì ghi Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm hoặc Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.  
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43.2. Mô tả chung các bước thực hiện quy trình xử lý 

Mô tả chung các bước thực hiện quy trình

Nhận hồ sơ
(1)

Lưu hồ sơ
(4)

Xử lý hồ sơ
(5)

Kiểm tra hồ 
sơ
(2)

Thẩm tra hồ 
sơ

(5.1)

Kiểm tra/Phối hợp

Trình phê 
duyệt
(5.2)

Cập nhật
(7)

Trả kết quả
(8)

Thu lệ phí
(9)

Request

Reuse 100%
- (1) Nhận hồ sơ
- (2) Kiểm tra hồ sơ
- (4) Lưu hồ sơ
- (7) Trả kết quả

Common 80%
- (3) Phân loại hồ sơ
- (6) Phê duyệt hồ sơ
- (7) Cập nhật
- (9) Thu lệ phí

Phê duyệt hồ sơ
(6)

Phân loại hồ 
sơ
(3)

Business process
- (5.1) Thẩm tra hồ sơ:

- (5.1.1) Đơn đăng ký
- (5.1.2) GCN QSDĐ
- (5.1.3) Tờ khai thuế

- (5.1.4) Nguồn gốc đất

- (5.2) Trình phê duyệt

CSDL
- CSDLQG về ĐK DN
- CSDL về Đất đai
- CSDL về Thuế
 

HS hợp lệ

- (5.1.1) Đơn đăng ký
- (5.1.2) GCN QSDĐ
- (5.1.3) Tờ khai thuế
- (5.1.4) Nguồn gốc đất

Cập nhật vào CSDL về Đất đai
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43.3. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (hiện tại) 

Tổ
 c
h
ứ
c/
C
á 
n
h
ân

C
h
i C
ụ
c 
th
u
ế

Chuẩn bị HS Nộp HS Nhận kết quả

Sở
 T
N

&
M

T

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Sở
 T
N
 &

 M
T

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (hiện tại)

Ti
ếp
 n
h
ận
 H
S/
Tr
ả 
K
Q

Viết giấy hẹn Trả kết quả

U
B
N
D
 t
ỉn
h Ký giấy chứng 

nhận QSDĐ

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

Thẩm định
Thông báo 
thuế

 



Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang                                Phiên bản 1.0 

 

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT 364 

 

43.4. Mô hình BPMN của thủ tục hành chính (tương lai) 
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Tổ
 c
hứ
c/
Cá
 n
hâ
n

Cơ
 s
ở
 d
ữ
 li
ệu

Cơ
 q
ua
n 
ch
ủ 
qu
ản

Ch
i C
ục
 t
hu
ế

Chuẩn bị HS Nộp HS Đóng lệ phí 

Sở
 T
N

&
M

T

Kiểm tra HS

Có hợp lệ không?

Vào sổ theo 
dõi

Thẩm định

Hoàn thiện 
HS

Hoàn thiện lại/Nhận kết 
quả?

Sở
 T
N
 &

 M
T

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền đối với tổ chức (tương lai)
Ti
ếp
 n
hậ
n 
H
S/
Tr
ả 
KQ

Viết giấy hẹn Trả kết quả

Nhận kết quả

U
B
N
D
 T
ỉn
h

Ký giấy chứng 
nhận QSDĐ

CSDLQG về ĐK DN

DV chuyển phát

Thông tin về doanh nghiệp

Chú thích: à thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
                   ----> thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
                  <------> thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
                    .. Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL

LGSP

NGSP

Bộ KH & ĐT

CSDL về thuế

Thông tin về thuế

Cục thuế tỉnhSở TN & MT

CSDL đất đai

Thông tin về đất đai

Thẩm định
Thông báo 
thuế
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