
PHỤ LỤC 3: PHÂN TÍCH MÔ HÌNH LIÊN THÔNG NGHIỆP VỤ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG ƯU 

TIÊN TIN HỌC HÓA GIAI ĐOẠN 2016-2020 

1. Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần 

1.1. Quy trình hiện tại thực hiện Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần 

* Mô tả chung 

Để thực hiện Thủ tục hành chính Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, người dân phải 

chuẩn bị hồ sơ bản giấy và đến nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Vĩnh Phúc. 

Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ của công dân về TTHC Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp Công ty Cổ phần, xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ để xử lý tiếp. Trường hợp hồ sơ của công dân hợp lệ, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư sẽ gửi bản sao Giấy đề nghị kinh doanh và Bản kê khai thông tin đăng ký thuế sang Cục thuế. Sau khi tiếp 

nhận hồ sơ bản giấy từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế sẽ xử lý và gửi kết quả mã số cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để ghi 

vào giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế của doanh nghiệp. Cuối cùng, theo giấy hẹn, người dân sẽ đến Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư để ký tên và nhận kết quả.  

Do TTHC này được cung cấp ở dịch vụ công mức 2, nên người dân chỉ có thể đọc hướng dẫn cách thực hiện và tải 

đơn mẫu về để in và điền bằng bản giấy, chưa có nộp hồ sơ trực tuyến cũng như chưa có sự liên thông về quy trình, thông 

tin với các HTTT hoặc CSDLQG khác nên chưa giảm thiểu được thành phần hồ sơ giấy cho người dân, thêm nữa, việc 

thanh toán cũng chưa được thực hiện trực tuyến. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 1.1: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần hiện tại 

Thông tin Nội dung 



Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KHĐT 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế 

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
2 

Cách thức thực hiện 
Trực tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Vĩnh Phúc. 

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân 

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần 

Lệ phí 200.000 đồng/1 lần cấp 

Căn cứ pháp lý 

- Luật Doanh nghiệp năm 2005 

-Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;  

- Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2010 của Bộ Tài chính  



Thông tin Nội dung 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội; 

- Luật số 60/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Chứng khoán; 

- Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; 

- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

kinh doanh bất động sản; 

- Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 về Kinh doanh dịch vụ đòi nợ; 

- Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 05/6/2001 của Chính phủ Quy định về kinh doanh lữ hành, 

hướng dẫn du lịch; 

- Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ Quy định điều kiện thủ tục thành 

lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. 

Thành phần hồ sơ 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-4 - Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT); 

- Dự thảo Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông 

sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập); 

- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập (Phụ lục I-7 - Thông tư số 01/2013/TT-

BKHĐT);  

Kèm theo: 

+ Bản sao hợp lệ (một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp cổ đông sáng lập 

là cá nhân; 

+ 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, Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ 

http://motcua.phutho.gov.vn/tttl/TIEN_GIANG/giayto/2014_05/1401052034_Phu_luc_I4.doc
http://motcua.phutho.gov.vn/tttl/TIEN_GIANG/giayto/2014_05/1401052058_Phu_luc_I7.doc
http://motcua.phutho.gov.vn/tttl/TIEN_GIANG/giayto/2014_05/1401052058_Phu_luc_I7.doc


Thông tin Nội dung 

chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với 

trường hợp cổ đông sáng lập là pháp nhân. 

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh 

doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định; 

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh 

ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. 

Ghi chú: Bản sao hợp lệ là bản sao đã được chứng thực hoặc được sao y bản chính bởi cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền. 

Trình tự thực hiện 

Bước 1 - Chuẩn bị hồ sơ bản giấy, nộp hồ sơ và nộp lệ phí 

Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ bản giấy, nộp lệ phí 

trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ 

số 38-40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). 

Bước 2 - Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ ĐKDN 

Công chức của Sở KHĐT tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần 

bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định. 

Bước 3 -  Xử lý hồ sơ ĐKDN 

Công chức của Sở KHĐT xử lý hồ sơ ĐKDN của công dân trong thời hạn hai ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ. Sau 2 ngày, sở KHĐT gửi Cục thuế tỉnh hồ sơ ĐKMST cho 

doanh nghiệp bao gồm bản sao Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và Bản kê khai thông tin đăng 



Thông tin Nội dung 

ký thuế để yêu cầu cấp mã số thuế/mã số doanh nghiệp. 

Bước 4 – Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ ĐKMST 

Công chức Cục thuế tỉnh nhận hồ sơ bản giấy về ĐK mã số thuế của doanh nghiệp từ Sở KHĐT 

thông qua Bộ phận một cửa liên thông, sau đó kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ ĐK mã số 

thuế của doanh nghiệp, nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyển đến bộ phận xử lý cấp mã số thuế 

Bước 5 - Xử lý hồ sơ ĐKMST 

Công chức Cục Thuế tỉnh xử lý cấp mã số thuế cho doanh nghiệp theo hồ sơ ĐKMST mà Sở 

KHĐT đã gửi. 

Bước 6 – Lưu hồ sơ ĐKMST 

Sau khi cấp mã số thuế cho doanh nghiệp, Công chức Cục thuế tỉnh lưu lại hồ sơ ĐKMST của 

doanh nghiệp 

Bước 7 – Trả kết quả ĐKMST 

Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin về doanh nghiệp từ Sở KHĐT, 

Cục thuế tỉnh thông báo kết quả mã số thuế cho Sở KHĐT để ghi vào giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động và đăng ký thuế của doanh nghiệp. 

Bước 8 - Lưu hồ sơ ĐKDN 

Sau khi nhận được thông tin về mã số thuế của doanh nghiệp, Sở KHĐT hoàn thiện Hồ sơ 

ĐKDN, lưu lại kết quả 

Bước 9 – Trả kết quả ĐKDN 

Công chức sở KHĐT tiếp nhận trả kết quả ĐKDN 

Bước 10 - Ký tên và Nhận kết quả  



Thông tin Nội dung 

Theo giấy hẹn, người dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Vĩnh Phúc để ký tên và nhận kết quả.  

Trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết của cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07h đến 11h 30, chiều từ 13h 30 đến 17h từ thứ 

hai đến thứ bảy hàng tuần, riêng ngày thứ bảy làm việc từ 07h đến 11h 30 (trừ ngày lễ, tết nghỉ). 

 



Hình 1.1: Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần hiện tại 

 
 

  



1.2. Quy trình tương lai thực hiện Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần 

* Mô tả chung 

Thực hiện đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu hồ sơ giấy và tiến hành thanh toán trực tuyến cho công dân, 

doanh nghiệp khi thực hiện TTHC, các cơ quan liên quan cần thiết phải liên thông về quy trình và chia sẻ thông tin với 

nhau. Với TTHC Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, công dân có thể điền, nộp hồ sơ điện tử và 

lệ phí trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp nhận và chuyển đến bộ phận 

xử lý để kiểm tra tính đúng đắn của các thông tin mà công dân đã khai. Một số thông tin liên quan đến công dân như những 

người là cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập có thể 

được trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khi đó, người dân khi đi Đăng ký doanh nghiệp sẽ không phải nộp Bản 

sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của những đối tượng này nữa mà chỉ cần điền mã định danh/số 

CMT/số hộ chiếu. Một số giấy tờ kèm theo trong hồ sơ có thể được scan và gửi trực tuyến, do vậy, giảm thiểu được hồ sơ 

giấy. Thông tin liên quan đến quá trình thanh toán điện tử cũng sẽ được thực hiện trực tuyến giữa trên Cổng TTĐT và 

HTTT của Ngân hàng. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi 

thông tin sang Cục thuế để tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tất cả quá 

trình này đều được thực hiện trên môi trường mạng. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 1.2: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần mong muốn 

trong tương lai 

Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KHĐT 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế (tạo mã số thuế); Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú 



Thông tin Nội dung 

và dữ liệu quốc gia về dân cư (cung cấp thông tin về công dân), Ngân hàng (thanh toán điện tử) 

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
4 

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ điện tử trên cổng thông tin điện tử của tỉnh 

Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân 

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần 

Lệ phí 
200.000 đồng/1 lần cấp 

Nộp trực tuyến tại thời điểm nộp hồ sơ 

Căn cứ pháp lý 

- Luật Doanh nghiệp năm 2005 

-Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;  

- Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2010 của Bộ Tài chính  

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội; 



Thông tin Nội dung 

- Luật số 60/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Chứng khoán; 

- Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; 

- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

kinh doanh bất động sản; 

- Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 về Kinh doanh dịch vụ đòi nợ; 

- Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 05/6/2001 của Chính phủ Quy định về kinh doanh lữ hành, 

hướng dẫn du lịch; 

- Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ Quy định điều kiện thủ tục 

thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. 

Thành phần hồ sơ 

- Biểu mẫu đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tư số 

20/2015/TT-BKHĐT; 

- Bản scan Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại 

diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức); 

- Bản scan Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Bản scan Danh 

sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức 

Bản scan Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập theo mẫu quy định tại Phụ lục I-7 

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. 

Bản scan Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục I-8 Thông 

tư số 20/2015/TT-BKHĐT. 

Bản scan Danh sách người đại diện theo ủy quyền (của cổ đông là tổ chức nước ngoài) theo 
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mẫu quy định tại Phụ lục I-10 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. 

Mã định danh/số CMT/số hộ chiếu của các cá nhân liên quan. 

- Bản scan hợp lệ các giấy tờ sau đây:  

+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương 

khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-

CP của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người 

thành lập doanh nghiệp là tổ chức; 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham 

gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy 

định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Truy cập hệ thống, Điền thông tin, Nộp Lệ phí 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, điền và nộp hồ sơ điện tử, lệ phí trực tuyến 

bằng cách truy cập vào cổng thông tin của tỉnhchọn Sở Kế hoạch và Đầu tưchọn Đăng ký 

doanh nghiệp 

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

+ Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ được quy định tại Điều 36 Nghị định số 

78/2015/NĐ-CP; 

+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký 

điện tử  về đăng ký doanh nghiệp. 

+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy 

biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 
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Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh: 

+ Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ được quy định tại Điều 36 Nghị định số 

78/2015/NĐ-CP 

+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng 

thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp Tài khoản đăng 

ký kinh doanh 

+  Người đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải 

văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên 

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người thành lập doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy 

biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ ĐKDN 

Công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ điện tử của công dân Cấp Giấy Chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, sau đó, Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ 

điện tử, bao gồm cả việc thanh toán điện tử và thông tin công dân liên quan như sau: 

+ Hệ thống thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kết nối đến Hệ thống thanh toán của Ngân 

hàng để thực hiện quy trình thanh toán điện tử của công dân.  

+ Hệ thống thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kết nối đến CSDLQG về Dân cư để trích 

xuất thông tin của công dân Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông sáng lập, người đại diện 

theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập. 

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh 
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nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, chuyển sang thực 

hiện bước 3 

Bước 3- Xử lý hồ sơ ĐKDN 

Sau khi đã kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ điện tử Đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống 

thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý ĐKDN và sau đó gửi thông tin cần thiết sang Hệ 

thống thông tin của Cục thuế tỉnh để xin cấp mã số thuế/mã số doanh nghiệp. 

Bước 4 -  Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ ĐKMST  

Sau khi nhận thông tin yêu cầu cấp mã số thuế cho doanh nghiệp từ Hệ thống thông tin của Sở 

KHĐT, Hệ thống thông tin của Cục thuế tỉnh sẽ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ ĐKMST. 

Bước 5 – Xử lý hồ sơ ĐKMST 

Nếu hồ sơ ĐKMST hợp lệ, HTTT của Cục thuế tỉnh sẽ tự động tạo mã số thuế/mã số doanh 

nghiệp và gửi thông tin về mã số thuế/mã số doanh nghiệp cho HTTT của Sở KHĐT.  

Bước 6 – Lưu hồ sơ ĐKMST 

Sau khi thực hiện cấp MST cho doanh nghiệp, HTTT của Cục thuế tỉnh sẽ lưu lại hồ sơ ĐKMS 

của doanh nghiệp vào CSDL 

Bước 7 – Trả kết quả ĐKMST 

HTTT của Cục thuế tỉnh sẽ gửi mã số thuế của doanh nghiệp cho HTTT của Sở KHĐT  

Bước 8 – Lưu hồ sơ ĐKDN 

HTTT của Sở KHĐT hoàn thiện Giấy chứng nhận ĐKDN có MST cho doanh nghiệp và lưu hồ 

sơ ĐKDN vào CSDL. 

Bước 9 – Trả kết quả ĐKDN 
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HTTT Sở KHĐT thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp. 

Bước 10 - Nhận kết quả 

Sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người đại 

diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng 

điện tử đến Sở Kế hoạch và Đầu tư. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ 

bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp 

qua đường bưu điện. 

Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đối chiếu đầu mục hồ sơ với 

đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất. 

Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp mà Sở Kế hoạch và Đầu tư không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng 

ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. 

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của bộ hồ sơ nộp 

bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản 

giấy không chính xác so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không 

thông báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì được coi là giả 

mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

 

  



Hình 1.2: Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần mong muốn 

trong tương lai 

 
 

 



2. Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Hợp danh  

2.1. Quy trình hiện tại thực hiện Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Hợp danh  

* Mô tả chung 

Để thực hiện Thủ tục hành chính Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Hợp danh, người dân phải 

chuẩn bị hồ sơ bản giấy và đến nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Vĩnh Phúc. 

Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ của công dân về TTHC Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp Công ty Hợp danh, xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ để xử lý tiếp. Trường hợp hồ sơ của công dân hợp lệ, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư sẽ gửi bản sao Giấy đề nghị kinh doanh và Bản kê khai thông tin đăng ký thuế sang Cục thuế. Sau khi 

tiếp nhận hồ sơ bản giấy từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế sẽ xử lý và gửi kết quả mã số cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để 

ghi vào giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế của doanh nghiệp. Cuối cùng, theo giấy hẹn, người dân sẽ đến 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư để ký tên và nhận kết quả.  

Do TTHC này được cung cấp ở dịch vụ công mức 2, nên người dân chỉ có thể đọc hướng dẫn cách thực hiện và tải 

đơn mẫu về để in và điền bằng bản giấy, chưa có nộp hồ sơ trực tuyến cũng như chưa có sự liên thông về quy trình, thông 

tin với các HTTT hoặc CSDLQG khác nên chưa giảm thiểu được thành phần hồ sơ giấy cho người dân, thêm nữa, việc 

thanh toán cũng chưa được thực hiện trực tuyến.  

* Mô tả chi tiết 

Bảng 2.1: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Hợp danh  hiện tại 
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Cơ quan thực hiện 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KHĐT 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế 



Thông tin Nội dung 

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
2 

Cách thức thực hiện 
Trực tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Vĩnh Phúc. 

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân 

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Hợp danh 

Lệ phí 200.000 đồng/1 lần cấp 

Căn cứ pháp lý 

- Luật Doanh nghiệp năm 2005 

-Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;  

- Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2010 của Bộ Tài chính  

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội; 

- Luật số 60/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Chứng khoán; 

- Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; 
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- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

kinh doanh bất động sản; 

- Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 về Kinh doanh dịch vụ đòi nợ; 

- Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 05/6/2001 của Chính phủ Quy định về kinh doanh lữ hành, 

hướng dẫn du lịch; 

- Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ Quy định điều kiện thủ tục thành 

lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. 

Thành phần hồ sơ 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-5 - Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT); 

- Dự thảo Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông 

sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập); 

- Danh sách thành viên công ty (Phụ lục I-8 - Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT);  

Kèm theo: 

+ Mã định danh/số CMT/số hộ chiếu cá nhân đối với trường hợp thành viên sáng lập là cá nhân; 

+ 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, Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ 

chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với 

trường hợp thành viên sáng lập là pháp nhân. 

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh 

doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định; 

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh. 

Ghi chú: Bản sao hợp lệ là bản sao đã được chứng thực hoặc được sao y bản chính bởi cơ quan, 

http://motcua.phutho.gov.vn/tttl/TIEN_GIANG/giayto/2014_05/1401052419_Phu_luc_I5.doc
http://motcua.phutho.gov.vn/tttl/TIEN_GIANG/giayto/2014_05/1401052449_Phu_luc_I8.doc
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tổ chức có thẩm quyền. 

Trình tự thực hiện 

Bước 1 - Chuẩn bị hồ sơ bản giấy, nộp hồ sơ và nộp lệ phí 

Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ bản giấy, nộp lệ phí 

trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ 

số 38-40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). 

Bước 2 - Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ ĐKDN 

Công chức của Sở KHĐT tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần 

bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định. 

Bước 3 -  Xử lý hồ sơ ĐKDN 

Công chức của Sở KHĐT xử lý hồ sơ ĐKDN của công dân trong thời hạn hai ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ. Sau 2 ngày, sở KHĐT gửi Cục thuế tỉnh hồ sơ ĐKMST cho 

doanh nghiệp bao gồm bản sao Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và Bản kê khai thông tin đăng 

ký thuế để yêu cầu cấp mã số thuế/mã số doanh nghiệp. 

Bước 4 – Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ ĐKMST 

Công chức Cục thuế tỉnh nhận hồ sơ bản giấy về ĐK mã số thuế của doanh nghiệp từ Sở KHĐT 

thông qua Bộ phận một cửa liên thông, sau đó kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ ĐK mã số 

thuế của doanh nghiệp, nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyển đến bộ phận xử lý cấp mã số thuế 

Bước 5 - Xử lý hồ sơ ĐKMST 

Công chức Cục Thuế tỉnh xử lý cấp mã số thuế cho doanh nghiệp theo hồ sơ ĐKMST mà Sở 



Thông tin Nội dung 

KHĐT đã gửi. 

Bước 6 – Lưu hồ sơ ĐKMST 

Sau khi cấp mã số thuế cho doanh nghiệp, Công chức Cục thuế tỉnh lưu lại hồ sơ ĐKMST của 

doanh nghiệp 

Bước 7 – Trả kết quả ĐKMST 

Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin về doanh nghiệp từ Sở KHĐT, 

Cục thuế tỉnh thông báo kết quả mã số thuế cho Sở KHĐT để ghi vào giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động và đăng ký thuế của doanh nghiệp. 

Bước 8 - Lưu hồ sơ ĐKDN 

Sau khi nhận được thông tin về mã số thuế của doanh nghiệp, Sở KHĐT hoàn thiện Hồ sơ 

ĐKDN, lưu lại kết quả 

Bước 9 – Trả kết quả ĐKDN 

Công chức sở KHĐT tiếp nhận trả kết quả ĐKDN 

Bước 10 - Ký tên và Nhận kết quả  

Theo giấy hẹn, người dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Vĩnh Phúc để ký tên và nhận kết quả.  

Trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết của cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07h đến 11h 30, chiều từ 13h 30 đến 17h từ thứ 

hai đến thứ bảy hàng tuần, riêng ngày thứ bảy làm việc từ 07h đến 11h 30 (trừ ngày lễ, tết nghỉ). 

 



Hình 2.1: Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Hợp danh  hiện tại 

 
 

  



2.2. Quy trình tương lai thực hiện Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Hợp danh  

* Mô tả chung 

Thực hiện đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu hồ sơ giấy và tiến hành thanh toán trực tuyến cho công dân, 

doanh nghiệp khi thực hiện TTHC, các cơ quan liên quan cần thiết phải liên thông về quy trình và chia sẻ thông tin với 

nhau. Với TTHC Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Hợp danh, công dân có thể điền, nộp hồ sơ điện tử 

và lệ phí trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp nhận và chuyển đến bộ 

phận xử lý để kiểm tra tính đúng đắn của các thông tin mà công dân đã khai. Một số thông tin liên quan đến công dân như 

những người là thành viên sáng lập, người đại diện theo ủy quyền đối với thành viên sáng lập có thể được trích xuất từ Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khi đó, người dân khi đi Đăng ký doanh nghiệp sẽ không phải nộp Bản sao hợp lệ một trong 

các giấy tờ chứng thực cá nhân của những đối tượng này nữa mà chỉ cần điền mã định danh/số CMT/số hộ chiếu. Một số 

giấy tờ kèm theo trong hồ sơ có thể được scan và gửi trực tuyến, do vậy, giảm thiểu được hồ sơ giấy. Thông tin liên quan 

đến quá trình thanh toán điện tử cũng sẽ được thực hiện trực tuyến giữa trên Cổng TTĐT và HTTT của Ngân hàng. Khi hồ 

sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi thông tin sang Cục thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo qua mạng 

điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tất cả quá trình này đều được thực hiện trên 

môi trường mạng. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 2.2: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Hợp danh  mong 

muốn trong tương lai 

Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KHĐT 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế (tạo mã số thuế); Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú 



Thông tin Nội dung 

và dữ liệu quốc gia về dân cư (cung cấp thông tin về công dân), Ngân hàng (thanh toán điện tử) 

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
4 

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ điện tử trên cổng thông tin điện tử của tỉnh 

Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân 

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Hợp danh 

Lệ phí 200.000 đồng/1 lần cấp (Nộp trực tuyến tại thời điểm nộp hồ sơ) 

Căn cứ pháp lý 

- Luật Doanh nghiệp năm 2005 

-Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;  

- Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2010 của Bộ Tài chính  

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội; 

- Luật số 60/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 



Thông tin Nội dung 

Luật Chứng khoán; 

- Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; 

- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

kinh doanh bất động sản; 

- Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 về Kinh doanh dịch vụ đòi nợ; 

- Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 05/6/2001 của Chính phủ Quy định về kinh doanh lữ hành, 

hướng dẫn du lịch; 

- Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ Quy định điều kiện thủ tục 

thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. 

Thành phần hồ sơ 

- Biểu mẫu đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-5 - Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT); 

- Bản scan Dự thảo Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các 

cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập); 

- Bản scan Danh sách thành viên công ty (Phụ lục I-8 - Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT);  

Kèm theo: 

+ Mã định danh/số CMT/Hộ chiếu cá nhân đối với trường hợp thành viên sáng lập là cá nhân; 

+ Bản scan 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, Bản sao hợp lệ một trong các giấy 

tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối 

với trường hợp thành viên sáng lập là pháp nhân. 

- Bản scan Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty 

kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định; 

http://motcua.phutho.gov.vn/tttl/TIEN_GIANG/giayto/2014_05/1401052419_Phu_luc_I5.doc
http://motcua.phutho.gov.vn/tttl/TIEN_GIANG/giayto/2014_05/1401052449_Phu_luc_I8.doc


Thông tin Nội dung 

- Bản scan chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh. 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Truy cập hệ thống, Điền thông tin, Nộp Lệ phí 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, điền và nộp hồ sơ điện tử, lệ phí trực tuyến 

bằng cách truy cập vào cổng thông tin của tỉnhchọn Sở Kế hoạch và Đầu tưchọn Đăng ký 

doanh nghiệp 

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

+ Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ được quy định tại Điều 36 Nghị định số 

78/2015/NĐ-CP; 

+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký 

điện tử  về đăng ký doanh nghiệp. 

+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy 

biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh: 

+ Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ được quy định tại Điều 36 Nghị định số 

78/2015/NĐ-CP 

+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng 

thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp Tài khoản đăng 

ký kinh doanh 

+  Người đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải 

văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên 

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 



Thông tin Nội dung 

+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người thành lập doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy 

biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ ĐKDN 

Công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ điện tử của công dân Cấp Giấy Chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Hợp danh , sau đó, Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ 

sơ điện tử, bao gồm cả việc thanh toán điện tử và thông tin công dân liên quan như sau: 

+ Hệ thống thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kết nối đến Hệ thống thanh toán của Ngân 

hàng để thực hiện quy trình thanh toán điện tử của công dân.  

+ Hệ thống thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kết nối đến CSDLQG về Dân cư để trích 

xuất thông tin của công dân Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông sáng lập, người đại diện 

theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập. 

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh 

nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, chuyển sang thực 

hiện bước 3 

Bước 3- Xử lý hồ sơ ĐKDN 

Sau khi đã kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ điện tử Đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống 

thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý ĐKDN và sau đó gửi thông tin cần thiết sang Hệ 

thống thông tin của Cục thuế tỉnh để xin cấp mã số thuế/mã số doanh nghiệp. 

Bước 4 -  Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ ĐKMST  

Sau khi nhận thông tin yêu cầu cấp mã số thuế cho doanh nghiệp từ Hệ thống thông tin của Sở 

KHĐT, Hệ thống thông tin của Cục thuế tỉnh sẽ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ ĐKMST. 



Thông tin Nội dung 

Bước 5 – Xử lý hồ sơ ĐKMST 

Nếu hồ sơ ĐKMST hợp lệ, HTTT của Cục thuế tỉnh sẽ tự động tạo mã số thuế/mã số doanh 

nghiệp và gửi thông tin về mã số thuế/mã số doanh nghiệp cho HTTT của Sở KHĐT.  

Bước 6 – Lưu hồ sơ ĐKMST 

Sau khi thực hiện cấp MST cho doanh nghiệp, HTTT của Cục thuế tỉnh sẽ lưu lại hồ sơ ĐKMS 

của doanh nghiệp vào CSDL 

Bước 7 – Trả kết quả ĐKMST 

HTTT của Cục thuế tỉnh sẽ gửi mã số thuế của doanh nghiệp cho HTTT của Sở KHĐT  

Bước 8 – Lưu hồ sơ ĐKDN 

HTTT của Sở KHĐT hoàn thiện Giấy chứng nhận ĐKDN có MST cho doanh nghiệp và lưu hồ 

sơ ĐKDN vào CSDL. 

Bước 9 – Trả kết quả ĐKDN 

HTTT Sở KHĐT thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp. 

Bước 10 - Nhận kết quả 

Sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người đại 

diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng 

điện tử đến Sở Kế hoạch và Đầu tư. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ 

bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp 

qua đường bưu điện. 

Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đối chiếu đầu mục hồ sơ với 



Thông tin Nội dung 

đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất. 

Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp mà Sở Kế hoạch và Đầu tư không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng 

ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. 

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của bộ hồ sơ nộp 

bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản 

giấy không chính xác so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không 

thông báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì được coi là giả 

mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

 

  



Hình 2.2: Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Hợp danh  mong 

muốn trong tương lai 

 
  



3. Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên 

3.1. Quy trình hiện tại thực hiện Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 

thành viên 

* Mô tả chung 

Để thực hiện Thủ tục hành chính Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành 

viên, người dân phải chuẩn bị hồ sơ bản giấy và đến nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa 

thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc. 

Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ của công dân về TTHC Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ để xử lý tiếp. Trường hợp hồ sơ 

của công dân hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ gửi bản sao Giấy đề nghị kinh doanh và Bản kê khai thông tin đăng ký thuế 

sang Cục thuế. Sau khi tiếp nhận hồ sơ bản giấy từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế sẽ xử lý và gửi kết quả mã số cho Sở 

Kế hoạch và Đầu tư để ghi vào giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế của doanh nghiệp. Cuối cùng, theo giấy 

hẹn, người dân sẽ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư để ký tên và nhận kết quả.  

Do TTHC này được cung cấp ở dịch vụ công mức 2, nên người dân chỉ có thể đọc hướng dẫn cách thực hiện và tải 

đơn mẫu về để in và điền bằng bản giấy, chưa có nộp hồ sơ trực tuyến cũng như chưa có sự liên thông về quy trình, thông 

tin với các HTTT hoặc CSDLQG khác nên chưa giảm thiểu được thành phần hồ sơ giấy cho người dân, thêm nữa, việc 

thanh toán cũng chưa được thực hiện trực tuyến. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 3.1: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn 1 thành viên hiện tại 

Thông tin Nội dung 



Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KHĐT 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế 

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
2 

Cách thức thực hiện 
Trực tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Vĩnh Phúc. 

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân 

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên 

Lệ phí 200.000 đồng/1 lần cấp 

Căn cứ pháp lý 

- Luật Doanh nghiệp năm 2005 

-Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;  

- Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2010 của Bộ Tài chính  



Thông tin Nội dung 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội; 

- Luật số 60/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Chứng khoán; 

- Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; 

- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

kinh doanh bất động sản; 

- Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 về Kinh doanh dịch vụ đòi nợ; 

- Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 05/6/2001 của Chính phủ Quy định về kinh doanh lữ hành, 

hướng dẫn du lịch; 

- Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ Quy định điều kiện thủ tục thành 

lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. 

Thành phần hồ sơ 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-2 - Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT); 

- Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật 

đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân; người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo 

pháp luật đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức; 

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường 

hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài 

liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức 

(trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); 

- Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty có ít nhất hai người được bổ nhiệm làm 

http://motcua.phutho.gov.vn/tttl/TIEN_GIANG/giayto/2014_05/1401051152_Phu_luc_I2.doc


Thông tin Nội dung 

đại diện theo uỷ quyền (Phụ lục I-9 - Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT). Kèm theo Bản sao hợp 

lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo uỷ quyền. 

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền đối 

với công ty có một người được bổ nhiệm làm người đại diện theo uỷ quyền; 

- Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền đối với trường hợp chủ sở hữu 

công ty là tổ chức; 

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh 

doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định; 

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty 

kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. 

Ghi chú: Bản sao hợp lệ là bản sao đã được chứng thực hoặc được sao y bản chính bởi cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền. 

Trình tự thực hiện 

Bước 1 - Chuẩn bị hồ sơ bản giấy, nộp hồ sơ và nộp lệ phí 

Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ bản giấy, nộp lệ phí 

trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ 

số 38-40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). 

Bước 2 - Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ ĐKDN 

Công chức của Sở KHĐT tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần 

bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định. 

http://motcua.phutho.gov.vn/tttl/TIEN_GIANG/giayto/2014_05/1401051174_Phu_luc_I9.doc


Thông tin Nội dung 

Bước 3 -  Xử lý hồ sơ ĐKDN 

Công chức của Sở KHĐT xử lý hồ sơ ĐKDN của công dân trong thời hạn hai ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ. Sau 2 ngày, sở KHĐT gửi Cục thuế tỉnh hồ sơ ĐKMST cho 

doanh nghiệp bao gồm bản sao Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và Bản kê khai thông tin đăng 

ký thuế để yêu cầu cấp mã số thuế/mã số doanh nghiệp. 

Bước 4 – Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ ĐKMST 

Công chức Cục thuế tỉnh nhận hồ sơ bản giấy về ĐK mã số thuế của doanh nghiệp từ Sở KHĐT 

thông qua Bộ phận một cửa liên thông, sau đó kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ ĐK mã số 

thuế của doanh nghiệp, nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyển đến bộ phận xử lý cấp mã số thuế 

Bước 5 - Xử lý hồ sơ ĐKMST 

Công chức Cục Thuế tỉnh xử lý cấp mã số thuế cho doanh nghiệp theo hồ sơ ĐKMST mà Sở 

KHĐT đã gửi. 

Bước 6 – Lưu hồ sơ ĐKMST 

Sau khi cấp mã số thuế cho doanh nghiệp, Công chức Cục thuế tỉnh lưu lại hồ sơ ĐKMST của 

doanh nghiệp 

Bước 7 – Trả kết quả ĐKMST 

Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin về doanh nghiệp từ Sở KHĐT, 

Cục thuế tỉnh thông báo kết quả mã số thuế cho Sở KHĐT để ghi vào giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động và đăng ký thuế của doanh nghiệp. 

Bước 8 - Lưu hồ sơ ĐKDN 

Sau khi nhận được thông tin về mã số thuế của doanh nghiệp, Sở KHĐT hoàn thiện Hồ sơ 



Thông tin Nội dung 

ĐKDN, lưu lại kết quả 

Bước 9 – Trả kết quả ĐKDN 

Công chức sở KHĐT tiếp nhận trả kết quả ĐKDN 

Bước 10 - Ký tên và Nhận kết quả  

Theo giấy hẹn, người dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Vĩnh Phúc để ký tên và nhận kết quả.  

Trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết của cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07h đến 11h 30, chiều từ 13h 30 đến 17h từ thứ 

hai đến thứ bảy hàng tuần, riêng ngày thứ bảy làm việc từ 07h đến 11h 30 (trừ ngày lễ, tết nghỉ). 

 



Hình 3.1: Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

1 thành viên hiện tại 

 
  



3.2. Quy trình tương lai thực hiện Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 

thành viên 

* Mô tả chung 

Thực hiện đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu hồ sơ giấy và tiến hành thanh toán trực tuyến cho công dân, 

doanh nghiệp khi thực hiện TTHC, các cơ quan liên quan cần thiết phải liên thông về quy trình và chia sẻ thông tin với 

nhau. Với TTHC Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, công dân có thể 

điền, nộp hồ sơ điện tử và lệ phí trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp nhận 

và chuyển đến bộ phận xử lý để kiểm tra tính đúng đắn của các thông tin mà công dân đã khai. Một số thông tin liên quan 

đến công dân như người chủ sở hữu công ty, đại diện theo uỷ quyền, đại diện theo uỷ quyền đối với công ty có một người 

được bổ nhiệm làm người đại diện theo uỷ quyền có thể được trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khi đó, người 

dân khi đi Đăng ký doanh nghiệp sẽ không phải nộp Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của những 

đối tượng này nữa mà chỉ cần điền mã định danh/số CMT/số hộ chiếu. Một số giấy tờ kèm theo trong hồ sơ có thể được 

scan và gửi trực tuyến, do vậy, giảm thiểu được hồ sơ giấy. Thông tin liên quan đến quá trình thanh toán điện tử cũng sẽ 

được thực hiện trực tuyến giữa trên Cổng TTĐT và HTTT của Ngân hàng. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi thông tin sang Cục thuế để tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được 

mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tất cả quá trình này đều được thực hiện trên môi trường mạng. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 3.2: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn 1 thành viên mong muốn trong tương lai 

Thông tin Nội dung 



Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KHĐT 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế (tạo mã số thuế); Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú 

và dữ liệu quốc gia về dân cư (cung cấp thông tin về công dân), Ngân hàng (thanh toán điện tử) 

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
4 

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ điện tử trên cổng thông tin điện tử của tỉnh 

Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân 

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên 

Lệ phí 200.000 đồng/1 lần cấp (Nộp trực tuyến tại thời điểm nộp hồ sơ) 

Căn cứ pháp lý 

- Luật Doanh nghiệp năm 2005 

-Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;  

- Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2010 của Bộ Tài chính  



Thông tin Nội dung 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội; 

- Luật số 60/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Chứng khoán; 

- Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; 

- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

kinh doanh bất động sản; 

- Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 về Kinh doanh dịch vụ đòi nợ; 

- Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 05/6/2001 của Chính phủ Quy định về kinh doanh lữ hành, 

hướng dẫn du lịch; 

- Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ Quy định điều kiện thủ tục 

thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. 

Thành phần hồ sơ 

- Biểu mẫu đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-2 - Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT); 

- Bản scan Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện 

theo pháp luật đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân; người đại diện theo ủy quyền, người 

đại diện theo pháp luật đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức; 

- Mã định danh/số CMT/số Hộ chiếu cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở 

hữu công ty là cá nhân hoặc bản scan Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài 

liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức 

(trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); 

- Mã định danh/số CMT/hộ chiếu chứng thực cá nhân của từng đại diện theo uỷ quyền, chứng 
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thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty có một người được bổ nhiệm làm 

người đại diện theo uỷ quyền; 

- Bản scan Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền đối với trường hợp chủ 

sở hữu công ty là tổ chức; 

- Bản scan Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty 

kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định; 

- Bản scan chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty 

kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Truy cập hệ thống, Điền thông tin, Nộp Lệ phí 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, điền và nộp hồ sơ điện tử, lệ phí trực tuyến 

bằng cách truy cập vào cổng thông tin của tỉnhchọn Sở Kế hoạch và Đầu tưchọn Đăng ký 

doanh nghiệp 

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

+ Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ được quy định tại Điều 36 Nghị định số 

78/2015/NĐ-CP; 

+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký 

điện tử  về đăng ký doanh nghiệp. 

+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy 

biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh: 

+ Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ được quy định tại Điều 36 Nghị định số 
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78/2015/NĐ-CP 

+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng 

thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp Tài khoản đăng 

ký kinh doanh 

+  Người đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải 

văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên 

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người thành lập doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy 

biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ ĐKDN 

Công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ điện tử của công dân Cấp Giấy Chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên, sau đó, Kiểm tra tính đầy đủ và hợp 

lệ của hồ sơ điện tử, bao gồm cả việc thanh toán điện tử và thông tin công dân liên quan như 

sau: 

+ Hệ thống thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kết nối đến Hệ thống thanh toán của Ngân 

hàng để thực hiện quy trình thanh toán điện tử của công dân.  

+ Hệ thống thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kết nối đến CSDLQG về Dân cư để trích 

xuất thông tin của công dân Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông sáng lập, người đại diện 

theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập. 

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh 

nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, chuyển sang thực 
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hiện bước 3 

Bước 3- Xử lý hồ sơ ĐKDN 

Sau khi đã kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ điện tử Đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống 

thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý ĐKDN và sau đó gửi thông tin cần thiết sang Hệ 

thống thông tin của Cục thuế tỉnh để xin cấp mã số thuế/mã số doanh nghiệp. 

Bước 4 -  Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ ĐKMST  

Sau khi nhận thông tin yêu cầu cấp mã số thuế cho doanh nghiệp từ Hệ thống thông tin của Sở 

KHĐT, Hệ thống thông tin của Cục thuế tỉnh sẽ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ ĐKMST. 

Bước 5 – Xử lý hồ sơ ĐKMST 

Nếu hồ sơ ĐKMST hợp lệ, HTTT của Cục thuế tỉnh sẽ tự động tạo mã số thuế/mã số doanh 

nghiệp và gửi thông tin về mã số thuế/mã số doanh nghiệp cho HTTT của Sở KHĐT.  

Bước 6 – Lưu hồ sơ ĐKMST 

Sau khi thực hiện cấp MST cho doanh nghiệp, HTTT của Cục thuế tỉnh sẽ lưu lại hồ sơ ĐKMS 

của doanh nghiệp vào CSDL 

Bước 7 – Trả kết quả ĐKMST 

HTTT của Cục thuế tỉnh sẽ gửi mã số thuế của doanh nghiệp cho HTTT của Sở KHĐT  

Bước 8 – Lưu hồ sơ ĐKDN 

HTTT của Sở KHĐT hoàn thiện Giấy chứng nhận ĐKDN có MST cho doanh nghiệp và lưu hồ 

sơ ĐKDN vào CSDL. 

Bước 9 – Trả kết quả ĐKDN 

HTTT Sở KHĐT thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận 
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đăng ký doanh nghiệp. 

Bước 10 - Nhận kết quả 

Sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người đại 

diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng 

điện tử đến Sở Kế hoạch và Đầu tư. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ 

bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp 

qua đường bưu điện. 

Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đối chiếu đầu mục hồ sơ với 

đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất. 

Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp mà Sở Kế hoạch và Đầu tư không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng 

ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. 

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của bộ hồ sơ nộp 

bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản 

giấy không chính xác so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không 

thông báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì được coi là giả 

mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

 

  



Hình 3.2: Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên 

mong muốn trong tương lai 

 
  



4. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân 

4.1. Quy trình hiện tại thực hiện Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân 

* Mô tả chung 

Để thực hiện Thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân, người dân phải 

chuẩn bị hồ sơ bản giấy và đến nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Vĩnh Phúc. 

Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ của công dân về TTHC Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp Doanh nghiệp tư nhân, xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ để xử lý tiếp. Trường hợp hồ sơ của công dân hợp lệ, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ gửi bản sao Giấy đề nghị kinh doanh và Bản kê khai thông tin đăng ký thuế sang Cục thuế. Sau 

khi tiếp nhận hồ sơ bản giấy từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế sẽ xử lý và gửi kết quả mã số cho Sở Kế hoạch và Đầu tư 

để ghi vào giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế của doanh nghiệp. Cuối cùng, theo giấy hẹn, người dân sẽ 

đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư để ký tên và nhận kết quả.  

Do TTHC này được cung cấp ở dịch vụ công mức 2, nên người dân chỉ có thể đọc hướng dẫn cách thực hiện và tải 

đơn mẫu về để in và điền bằng bản giấy, chưa có nộp hồ sơ trực tuyến cũng như chưa có sự liên thông về quy trình, thông 

tin với các HTTT hoặc CSDLQG khác nên chưa giảm thiểu được thành phần hồ sơ giấy cho người dân, thêm nữa, việc 

thanh toán cũng chưa được thực hiện trực tuyến. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 4.1: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân hiện 

tại 

Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KHĐT 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế 
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Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
2 

Cách thức thực hiện 
Trực tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Vĩnh Phúc. 

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân 

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân 

Lệ phí 200.000 đồng/1 lần cấp 

Căn cứ pháp lý 

- Luật Doanh nghiệp năm 2005 

-Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;  

- Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2010 của Bộ Tài chính  

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội; 

- Luật số 60/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Chứng khoán; 

- Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; 
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- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

kinh doanh bất động sản; 

- Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 về Kinh doanh dịch vụ đòi nợ; 

- Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 05/6/2001 của Chính phủ Quy định về kinh doanh lữ hành, 

hướng dẫn du lịch; 

- Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ Quy định điều kiện thủ tục thành 

lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. 

Thành phần hồ sơ 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-1 - Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT); 

- Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của chủ doanh nghiệp tư 

nhân;  

- 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; 

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với doanh 

nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ 

hành nghề. 

Ghi chú: Bản sao hợp lệ là bản sao đã được chứng thực hoặc được sao y bản chính bởi cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền. 

Trình tự thực hiện 

Bước 1 - Chuẩn bị hồ sơ bản giấy, nộp hồ sơ và nộp lệ phí 

Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ bản giấy, nộp lệ phí 

trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ 

http://motcua.phutho.gov.vn/tttl/TIEN_GIANG/giayto/2014_05/1401050535_Phu_luc_I.doc
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số 38-40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). 

Bước 2 - Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ ĐKDN 

Công chức của Sở KHĐT tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần 

bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định. 

Bước 3 -  Xử lý hồ sơ ĐKDN 

Công chức của Sở KHĐT xử lý hồ sơ ĐKDN của công dân trong thời hạn hai ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ. Sau 2 ngày, sở KHĐT gửi Cục thuế tỉnh hồ sơ ĐKMST cho 

doanh nghiệp bao gồm bản sao Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và Bản kê khai thông tin đăng 

ký thuế để yêu cầu cấp mã số thuế/mã số doanh nghiệp. 

Bước 4 – Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ ĐKMST 

Công chức Cục thuế tỉnh nhận hồ sơ bản giấy về ĐK mã số thuế của doanh nghiệp từ Sở KHĐT 

thông qua Bộ phận một cửa liên thông, sau đó kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ ĐK mã số 

thuế của doanh nghiệp, nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyển đến bộ phận xử lý cấp mã số thuế 

Bước 5 - Xử lý hồ sơ ĐKMST 

Công chức Cục Thuế tỉnh xử lý cấp mã số thuế cho doanh nghiệp theo hồ sơ ĐKMST mà Sở 

KHĐT đã gửi. 

Bước 6 – Lưu hồ sơ ĐKMST 

Sau khi cấp mã số thuế cho doanh nghiệp, Công chức Cục thuế tỉnh lưu lại hồ sơ ĐKMST của 

doanh nghiệp 



Thông tin Nội dung 

Bước 7 – Trả kết quả ĐKMST 

Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin về doanh nghiệp từ Sở KHĐT, 

Cục thuế tỉnh thông báo kết quả mã số thuế cho Sở KHĐT để ghi vào giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động và đăng ký thuế của doanh nghiệp. 

Bước 8 - Lưu hồ sơ ĐKDN 

Sau khi nhận được thông tin về mã số thuế của doanh nghiệp, Sở KHĐT hoàn thiện Hồ sơ 

ĐKDN, lưu lại kết quả 

Bước 9 – Trả kết quả ĐKDN 

Công chức sở KHĐT tiếp nhận trả kết quả ĐKDN 

Bước 10 - Ký tên và Nhận kết quả  

Theo giấy hẹn, người dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Vĩnh Phúc để ký tên và nhận kết quả.  

Trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết của cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07h đến 11h 30, chiều từ 13h 30 đến 17h từ thứ 

hai đến thứ bảy hàng tuần, riêng ngày thứ bảy làm việc từ 07h đến 11h 30 (trừ ngày lễ, tết nghỉ). 

 



Hình 4.1: Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân hiện 

tại 

 
  



4.2. Quy trình tương lai thực hiện Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân 

* Mô tả chung 

Thực hiện đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu hồ sơ giấy và tiến hành thanh toán trực tuyến cho công dân, 

doanh nghiệp khi thực hiện TTHC, các cơ quan liên quan cần thiết phải liên thông về quy trình và chia sẻ thông tin với 

nhau. Với TTHC Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân, công dân có thể điền, nộp hồ sơ điện 

tử và lệ phí trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp nhận và chuyển đến bộ 

phận xử lý để kiểm tra tính đúng đắn của các thông tin mà công dân đã khai. Một số thông tin liên quan đến công dân như 

người chủ doanh nghiệp tư nhân có thể được trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khi đó, người dân khi đi Đăng 

ký doanh nghiệp sẽ không phải nộp Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của những đối tượng này nữa 

mà chỉ cần điền mã định danh/số CMT/số hộ chiếu. Một số giấy tờ kèm theo trong hồ sơ có thể được scan và gửi trực tuyến, 

do vậy, giảm thiểu được hồ sơ giấy. Thông tin liên quan đến quá trình thanh toán điện tử cũng sẽ được thực hiện trực tuyến 

giữa trên Cổng TTĐT và HTTT của Ngân hàng. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư gửi thông tin sang Cục thuế để tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ 

quan thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp. Tất cả quá trình này đều được thực hiện trên môi trường mạng. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 4.2: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân mong 

muốn trong tương lai 
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Cơ quan thực hiện 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KHĐT 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế (tạo mã số thuế); Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú 

và dữ liệu quốc gia về dân cư (cung cấp thông tin về công dân), Ngân hàng (thanh toán điện tử) 



Thông tin Nội dung 

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
4 

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ điện tử trên cổng thông tin điện tử của tỉnh 

Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân 

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân 

Lệ phí 200.000 đồng/1 lần cấp (Nộp trực tuyến tại thời điểm nộp hồ sơ) 

Căn cứ pháp lý 

- Luật Doanh nghiệp năm 2005 

-Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;  

- Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2010 của Bộ Tài chính  

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội; 

- Luật số 60/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Chứng khoán; 

- Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; 

- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 
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kinh doanh bất động sản; 

- Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 về Kinh doanh dịch vụ đòi nợ; 

- Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 05/6/2001 của Chính phủ Quy định về kinh doanh lữ hành, 

hướng dẫn du lịch; 

- Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ Quy định điều kiện thủ tục 

thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. 

Thành phần hồ sơ 

- Biểu mẫu đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-1 - Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT); 

- Mã định danh/số CMT/hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp của chủ doanh nghiệp tư nhân; 

- Bản scan 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; 

- Bản scan chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với doanh 

nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ 

hành nghề. 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Truy cập hệ thống, Điền thông tin, Nộp Lệ phí 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, điền và nộp hồ sơ điện tử, lệ phí trực tuyến 

bằng cách truy cập vào cổng thông tin của tỉnhchọn Sở Kế hoạch và Đầu tưchọn Đăng ký 

doanh nghiệp 

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

+ Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ được quy định tại Điều 36 Nghị định số 

78/2015/NĐ-CP; 

http://motcua.phutho.gov.vn/tttl/TIEN_GIANG/giayto/2014_05/1401050535_Phu_luc_I.doc
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+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký 

điện tử  về đăng ký doanh nghiệp. 

+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy 

biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh: 

+ Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ được quy định tại Điều 36 Nghị định số 

78/2015/NĐ-CP 

+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng 

thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp Tài khoản đăng 

ký kinh doanh 

+  Người đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải 

văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên 

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người thành lập doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy 

biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ ĐKDN 

Công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ điện tử của công dân Cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân, sau đó, Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của 

hồ sơ điện tử, bao gồm cả việc thanh toán điện tử và thông tin công dân liên quan như sau: 

+ Hệ thống thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kết nối đến Hệ thống thanh toán của Ngân 

hàng để thực hiện quy trình thanh toán điện tử của công dân.  



Thông tin Nội dung 

+ Hệ thống thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kết nối đến CSDLQG về Dân cư để trích 

xuất thông tin của công dân Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông sáng lập, người đại diện 

theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập. 

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh 

nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, chuyển sang thực 

hiện bước 3 

Bước 3- Xử lý hồ sơ ĐKDN 

Sau khi đã kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ điện tử Đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống 

thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý ĐKDN và sau đó gửi thông tin cần thiết sang Hệ 

thống thông tin của Cục thuế tỉnh để xin cấp mã số thuế/mã số doanh nghiệp. 

Bước 4 -  Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ ĐKMST  

Sau khi nhận thông tin yêu cầu cấp mã số thuế cho doanh nghiệp từ Hệ thống thông tin của Sở 

KHĐT, Hệ thống thông tin của Cục thuế tỉnh sẽ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ ĐKMST. 

Bước 5 – Xử lý hồ sơ ĐKMST 

Nếu hồ sơ ĐKMST hợp lệ, HTTT của Cục thuế tỉnh sẽ tự động tạo mã số thuế/mã số doanh 

nghiệp và gửi thông tin về mã số thuế/mã số doanh nghiệp cho HTTT của Sở KHĐT.  

Bước 6 – Lưu hồ sơ ĐKMST 

Sau khi thực hiện cấp MST cho doanh nghiệp, HTTT của Cục thuế tỉnh sẽ lưu lại hồ sơ ĐKMS 

của doanh nghiệp vào CSDL 

Bước 7 – Trả kết quả ĐKMST 

HTTT của Cục thuế tỉnh sẽ gửi mã số thuế của doanh nghiệp cho HTTT của Sở KHĐT  
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Bước 8 – Lưu hồ sơ ĐKDN 

HTTT của Sở KHĐT hoàn thiện Giấy chứng nhận ĐKDN có MST cho doanh nghiệp và lưu hồ 

sơ ĐKDN vào CSDL. 

Bước 9 – Trả kết quả ĐKDN 

HTTT Sở KHĐT thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp. 

Bước 10 - Nhận kết quả 

Sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người đại 

diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng 

điện tử đến Sở Kế hoạch và Đầu tư. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ 

bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp 

qua đường bưu điện. 

Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đối chiếu đầu mục hồ sơ với 

đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất. 

Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp mà Sở Kế hoạch và Đầu tư không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng 

ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. 

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của bộ hồ sơ nộp 

bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản 

giấy không chính xác so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không 



Thông tin Nội dung 

thông báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì được coi là giả 

mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

 

  



Hình 4.2: Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân mong 

muốn trong tương lai 

 
  



5. Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên  

5.1. Quy trình hiện tại thực hiện Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 

thành viên trở lên  

* Mô tả chung 

Để thực hiện Thủ tục hành chính Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành 

viên trở lên, người dân phải chuẩn bị hồ sơ bản giấy và đến nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 

một cửa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc. 

Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ của công dân về TTHC Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ để xử lý tiếp. Trường hợp 

hồ sơ của công dân hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ gửi bản sao Giấy đề nghị kinh doanh và Bản kê khai thông tin đăng ký 

thuế sang Cục thuế. Sau khi tiếp nhận hồ sơ bản giấy từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế sẽ xử lý và gửi kết quả mã số cho 

Sở Kế hoạch và Đầu tư để ghi vào giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế của doanh nghiệp. Cuối cùng, theo 

giấy hẹn, người dân sẽ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư để ký tên và nhận kết quả.  

Do TTHC này được cung cấp ở dịch vụ công mức 2, nên người dân chỉ có thể đọc hướng dẫn cách thực hiện và tải 

đơn mẫu về để in và điền bằng bản giấy, chưa có nộp hồ sơ trực tuyến cũng như chưa có sự liên thông về quy trình, thông 

tin với các HTTT hoặc CSDLQG khác nên chưa giảm thiểu được thành phần hồ sơ giấy cho người dân, thêm nữa, việc 

thanh toán cũng chưa được thực hiện trực tuyến. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 5.1: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn 2 thành viên trở lên  hiện tại 

Thông tin Nội dung 



Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KHĐT 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế 

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
2 

Cách thức thực hiện 
Trực tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Vĩnh Phúc. 

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân 

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên 

Lệ phí 200.000 đồng/1 lần cấp 

Căn cứ pháp lý 

- Luật Doanh nghiệp năm 2005 

-Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;  

- Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2010 của Bộ Tài chính  



Thông tin Nội dung 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội; 

- Luật số 60/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Chứng khoán; 

- Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; 

- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

kinh doanh bất động sản; 

- Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 về Kinh doanh dịch vụ đòi nợ; 

- Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 05/6/2001 của Chính phủ Quy định về kinh doanh lữ hành, 

hướng dẫn du lịch; 

- Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ Quy định điều kiện thủ tục thành 

lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. 

Thành phần hồ sơ 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-3 - Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT); 

- Dự thảo Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành 

viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền); 

- Danh sách thành viên công ty (Phụ lục I-6 - Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT). Kèm theo: 

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp thành viên sáng 

lập là cá nhân; 

+ 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, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ 

chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với 

trường hợp thành viên sáng lập là pháp nhân. 
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Thông tin Nội dung 

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh 

doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định; 

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân đối với công ty trách nhiệm 

hữu hạn mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. 

Ghi chú: Bản sao hợp lệ là bản sao đã được chứng thực hoặc được sao y bản chính bởi cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền. 

Trình tự thực hiện 

Bước 1 - Chuẩn bị hồ sơ bản giấy, nộp hồ sơ và nộp lệ phí 

Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ bản giấy, nộp lệ phí 

trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ 

số 38-40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). 

Bước 2 - Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ ĐKDN 

Công chức của Sở KHĐT tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần 

bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định. 

Bước 3 -  Xử lý hồ sơ ĐKDN 

Công chức của Sở KHĐT xử lý hồ sơ ĐKDN của công dân trong thời hạn hai ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ. Sau 2 ngày, sở KHĐT gửi Cục thuế tỉnh hồ sơ ĐKMST cho 

doanh nghiệp bao gồm bản sao Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và Bản kê khai thông tin đăng 

ký thuế để yêu cầu cấp mã số thuế/mã số doanh nghiệp. 

Bước 4 – Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ ĐKMST 



Thông tin Nội dung 

Công chức Cục thuế tỉnh nhận hồ sơ bản giấy về ĐK mã số thuế của doanh nghiệp từ Sở KHĐT 

thông qua Bộ phận một cửa liên thông, sau đó kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ ĐK mã số 

thuế của doanh nghiệp, nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyển đến bộ phận xử lý cấp mã số thuế 

Bước 5 - Xử lý hồ sơ ĐKMST 

Công chức Cục Thuế tỉnh xử lý cấp mã số thuế cho doanh nghiệp theo hồ sơ ĐKMST mà Sở 

KHĐT đã gửi. 

Bước 6 – Lưu hồ sơ ĐKMST 

Sau khi cấp mã số thuế cho doanh nghiệp, Công chức Cục thuế tỉnh lưu lại hồ sơ ĐKMST của 

doanh nghiệp 

Bước 7 – Trả kết quả ĐKMST 

Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin về doanh nghiệp từ Sở KHĐT, 

Cục thuế tỉnh thông báo kết quả mã số thuế cho Sở KHĐT để ghi vào giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động và đăng ký thuế của doanh nghiệp. 

Bước 8 - Lưu hồ sơ ĐKDN 

Sau khi nhận được thông tin về mã số thuế của doanh nghiệp, Sở KHĐT hoàn thiện Hồ sơ 

ĐKDN, lưu lại kết quả 

Bước 9 – Trả kết quả ĐKDN 

Công chức sở KHĐT tiếp nhận trả kết quả ĐKDN 

Bước 10 - Ký tên và Nhận kết quả  

Theo giấy hẹn, người dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Vĩnh Phúc để ký tên và nhận kết quả.  



Thông tin Nội dung 

Trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết của cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07h đến 11h 30, chiều từ 13h 30 đến 17h từ thứ 

hai đến thứ bảy hàng tuần, riêng ngày thứ bảy làm việc từ 07h đến 11h 30 (trừ ngày lễ, tết nghỉ). 

 



Hình 5.1: Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

2 thành viên trở lên  hiện tại 

 
  



5.2. Quy trình tương lai thực hiện Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 

thành viên trở lên  

* Mô tả chung 

Thực hiện đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu hồ sơ giấy và tiến hành thanh toán trực tuyến cho công dân, 

doanh nghiệp khi thực hiện TTHC, các cơ quan liên quan cần thiết phải liên thông về quy trình và chia sẻ thông tin với 

nhau. Với TTHC Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên , công 

dân có thể điền, nộp hồ sơ điện tử và lệ phí trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

sẽ tiếp nhận và chuyển đến bộ phận xử lý để kiểm tra tính đúng đắn của các thông tin mà công dân đã khai. Một số thông tin 

liên quan đến công dân như người chủ doanh nghiệp tư nhân có thể được trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khi 

đó, người dân khi đi Đăng ký doanh nghiệp sẽ không phải nộp Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của 

những đối tượng này nữa mà chỉ cần điền mã định danh/số CMT/số hộ chiếu. Một số giấy tờ kèm theo trong hồ sơ có thể 

được scan và gửi trực tuyến, do vậy, giảm thiểu được hồ sơ giấy. Thông tin liên quan đến quá trình thanh toán điện tử cũng 

sẽ được thực hiện trực tuyến giữa trên Cổng TTĐT và HTTT của Ngân hàng. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi thông tin sang Cục thuế để tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận 

được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tất cả quá trình này đều được thực hiện trên môi trường mạng. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 5.2: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn 2 thành viên trở lên  mong muốn trong tương lai 

Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KHĐT 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế (tạo mã số thuế); Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú 



Thông tin Nội dung 

và dữ liệu quốc gia về dân cư (cung cấp thông tin về công dân), Ngân hàng (thanh toán điện tử) 

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
4 

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ điện tử trên cổng thông tin điện tử của tỉnh 

Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân 

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên 

Lệ phí 200.000 đồng/1 lần cấp (Nộp trực tuyến tại thời điểm nộp hồ sơ) 

Căn cứ pháp lý 

- Luật Doanh nghiệp năm 2005 

-Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;  

- Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2010 của Bộ Tài chính  

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội; 

- Luật số 60/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 



Thông tin Nội dung 

Luật Chứng khoán; 

- Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; 

- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

kinh doanh bất động sản; 

- Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 về Kinh doanh dịch vụ đòi nợ; 

- Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 05/6/2001 của Chính phủ Quy định về kinh doanh lữ hành, 

hướng dẫn du lịch; 

- Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ Quy định điều kiện thủ tục 

thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. 

Thành phần hồ sơ 

- Biểu mẫu đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-3 - Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT); 

- Bản scan Dự thảo Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các 

thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền); 

- Danh sách thành viên công ty (Phụ lục I-6 - Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT). Kèm theo: 

+ Mã định danh/số CMT/số Hộ chiếu chứng thực cá nhân đối với trường hợp thành viên sáng 

lập là cá nhân; 

+ Bản scan 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, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ 

chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với 

trường hợp thành viên sáng lập là pháp nhân. 

- Bản scan Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty 

kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định; 
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Thông tin Nội dung 

- Bản scan chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Truy cập hệ thống, Điền thông tin, Nộp Lệ phí 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, điền và nộp hồ sơ điện tử, lệ phí trực tuyến 

bằng cách truy cập vào cổng thông tin của tỉnhchọn Sở Kế hoạch và Đầu tưchọn Đăng ký 

doanh nghiệp 

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

+ Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ được quy định tại Điều 36 Nghị định số 

78/2015/NĐ-CP; 

+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký 

điện tử  về đăng ký doanh nghiệp. 

+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy 

biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh: 

+ Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ được quy định tại Điều 36 Nghị định số 

78/2015/NĐ-CP 

+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng 

thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp Tài khoản đăng 

ký kinh doanh 

+  Người đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải 

văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên 



Thông tin Nội dung 

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người thành lập doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy 

biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ ĐKDN 

Công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ điện tử của công dân Cấp Giấy Chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, sau đó, Kiểm tra 

tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ điện tử, bao gồm cả việc thanh toán điện tử và thông tin công 

dân liên quan như sau: 

+ Hệ thống thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kết nối đến Hệ thống thanh toán của Ngân 

hàng để thực hiện quy trình thanh toán điện tử của công dân.  

+ Hệ thống thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kết nối đến CSDLQG về Dân cư để trích 

xuất thông tin của công dân Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông sáng lập, người đại diện 

theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập. 

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh 

nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, chuyển sang thực 

hiện bước 3 

Bước 3- Xử lý hồ sơ ĐKDN 

Sau khi đã kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ điện tử Đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống 

thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý ĐKDN và sau đó gửi thông tin cần thiết sang Hệ 

thống thông tin của Cục thuế tỉnh để xin cấp mã số thuế/mã số doanh nghiệp. 

Bước 4 -  Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ ĐKMST  



Thông tin Nội dung 

Sau khi nhận thông tin yêu cầu cấp mã số thuế cho doanh nghiệp từ Hệ thống thông tin của Sở 

KHĐT, Hệ thống thông tin của Cục thuế tỉnh sẽ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ ĐKMST. 

Bước 5 – Xử lý hồ sơ ĐKMST 

Nếu hồ sơ ĐKMST hợp lệ, HTTT của Cục thuế tỉnh sẽ tự động tạo mã số thuế/mã số doanh 

nghiệp và gửi thông tin về mã số thuế/mã số doanh nghiệp cho HTTT của Sở KHĐT.  

Bước 6 – Lưu hồ sơ ĐKMST 

Sau khi thực hiện cấp MST cho doanh nghiệp, HTTT của Cục thuế tỉnh sẽ lưu lại hồ sơ ĐKMS 

của doanh nghiệp vào CSDL 

Bước 7 – Trả kết quả ĐKMST 

HTTT của Cục thuế tỉnh sẽ gửi mã số thuế của doanh nghiệp cho HTTT của Sở KHĐT  

Bước 8 – Lưu hồ sơ ĐKDN 

HTTT của Sở KHĐT hoàn thiện Giấy chứng nhận ĐKDN có MST cho doanh nghiệp và lưu hồ 

sơ ĐKDN vào CSDL. 

Bước 9 – Trả kết quả ĐKDN 

HTTT Sở KHĐT thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp. 

Bước 10 - Nhận kết quả 

Sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người đại 

diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng 

điện tử đến Sở Kế hoạch và Đầu tư. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ 

bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp 



Thông tin Nội dung 

qua đường bưu điện. 

Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đối chiếu đầu mục hồ sơ với 

đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất. 

Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp mà Sở Kế hoạch và Đầu tư không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng 

ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. 

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của bộ hồ sơ nộp 

bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản 

giấy không chính xác so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không 

thông báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì được coi là giả 

mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

 

  



Hình 5.2: Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

2 thành viên trở lên  mong muốn trong tương lai 

 
  



6. Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh/ Văn phòng đại diện 

6.1. Quy trình hiện tại thực hiện Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh/ Văn phòng đại diện 

* Mô tả chung 

Để thực hiện Thủ tục hành chính Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh/ Văn phòng đại diện, người 

dân phải chuẩn bị hồ sơ bản giấy và đến nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc. 

Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ của công dân về TTHC Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động 

Chi nhánh/ Văn phòng đại diện, xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ để xử lý tiếp. Trường hợp hồ sơ của công dân hợp lệ, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ gửi bản sao Giấy đề nghị kinh doanh và Bản kê khai thông tin đăng ký thuế sang Cục thuế. Sau 

khi tiếp nhận hồ sơ bản giấy từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế sẽ xử lý và gửi kết quả mã số cho Sở Kế hoạch và Đầu tư 

để ghi vào giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế của doanh nghiệp. Cuối cùng, theo giấy hẹn, người dân sẽ 

đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư để ký tên và nhận kết quả.  

Do TTHC này được cung cấp ở dịch vụ công mức 2, nên người dân chỉ có thể đọc hướng dẫn cách thực hiện và tải 

đơn mẫu về để in và điền bằng bản giấy, chưa có nộp hồ sơ trực tuyến cũng như chưa có sự liên thông về quy trình, thông 

tin với các HTTT hoặc CSDLQG khác nên chưa giảm thiểu được thành phần hồ sơ giấy cho người dân, thêm nữa, việc 

thanh toán cũng chưa được thực hiện trực tuyến. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 6.1: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh/ Văn phòng đại diện 

hiện tại 

Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KHĐT 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT 



Thông tin Nội dung 

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
2 

Cách thức thực hiện 
Trực tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Vĩnh Phúc. 

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Ðối tượng thực hiện Doanh nghiệp 

Kết quả thực hiện Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh/ Văn phòng đại diện 

Lệ phí 100.000 đồng/1 lần cấp 

Căn cứ pháp lý 

- Luật Doanh nghiệp năm 2005 

-Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;  

- Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2010 của Bộ Tài chính  

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội; 

- Luật số 60/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Chứng khoán; 

- Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; 



Thông tin Nội dung 

- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

kinh doanh bất động sản; 

- Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 về Kinh doanh dịch vụ đòi nợ; 

- Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 05/6/2001 của Chính phủ Quy định về kinh doanh lữ hành, 

hướng dẫn du lịch; 

- Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ Quy định điều kiện thủ tục thành 

lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. 

Thành phần hồ sơ 

- Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện (Phụ lục II-8 - Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT); 

- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty 

trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên 

hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị 

đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập 

chi nhánh, văn phòng đại diện; 

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện; 

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh, văn 

phòng đại diện; 

- Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm 

bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo 

quy định của pháp luật chuyên ngành. 

Ghi chú: Bản sao hợp lệ là bản sao đã được chứng thực hoặc được sao y bản chính bởi cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền. 

http://motcua.phutho.gov.vn/tttl/TIEN_GIANG/giayto/2014_05/1401054383_Phu_luc_II8.doc


Thông tin Nội dung 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ bản giấy, nộp hồ sơ và nộp lệ phí 

Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ bản giấy, nộp lệ phí 

trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ 

số 38-40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). 

Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ 

Công chức của Sở KHĐT tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần 

bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định. 

Bước 3 – Xử lý hồ sơ 

Sau khi nhận được hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ của doanh nghiệp, công chức Sở KHĐT xử lý cấp 

Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp. 

Bước 4 – Lưu hồ sơ 

Công chức Sở KHĐT lưu hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện doanh nghiệp của doanh nghiệp 

Bước 5 – Trả kết quả 

Công chức sở KHĐT tiếp nhận trả kết quả của hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp của doanh nghiệp. 

Bước 6 - Ký tên và Nhận kết quả  

Theo giấy hẹn, doanh nghiệp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Vĩnh Phúc để ký tên và nhận kết quả.  



Thông tin Nội dung 

Trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết của cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07h đến 11h 30, chiều từ 13h 30 đến 17h từ thứ 

hai đến thứ bảy hàng tuần, riêng ngày thứ bảy làm việc từ 07h đến 11h 30 (trừ ngày lễ, tết nghỉ). 

 



Hình 6.1: Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh/ Văn phòng đại diện 

hiện tại 

 
  



6.2. Quy trình tương lai thực hiện Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh/ Văn phòng đại diện 

* Mô tả chung 

Thực hiện đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu hồ sơ giấy và tiến hành thanh toán trực tuyến cho người dân, 

doanh nghiệp khi thực hiện TTHC, các cơ quan liên quan cần thiết phải liên thông về quy trình và chia sẻ thông tin với 

nhau. Với TTHC Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh/ Văn phòng đại diện, doanh nghiệp có thể điền, nộp 

hồ sơ điện tử và lệ phí trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp nhận và 

chuyển đến bộ phận xử lý để kiểm tra tính đúng đắn của các thông tin mà công dân đã khai. Một số thông tin liên quan đến 

công dân như người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện có thể được trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khi 

đó, doanh nghiệp khi đi Đăng ký doanh nghiệp sẽ không phải nộp Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân 

của những đối tượng này nữa mà chỉ cần điền mã định danh/số CMT/số hộ chiếu. Một số thông tin liên quan đến doanh 

nghiệp có thể được trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp theo mã số doanh nghiệp. Một số giấy tờ 

khác liên quan trong thành phần hồ sơ cũng có thể được scan và gửi trực tuyến. Do vậy, giảm thiểu được hồ sơ giấy và làm 

đơn giản hóa quá trình thực hiện. Thông tin liên quan đến quá trình thanh toán điện tử cũng sẽ được thực hiện trực tuyến 

giữa trên Cổng TTĐT của tỉnh và HTTT của Ngân hàng. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc 

cấp Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp. Tất cả quá trình này đều được thực hiện trên 

môi trường mạng. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 6.2: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh/ Văn phòng đại diện 

mong muốn trong tương lai 

Thông tin Nội dung 



Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KHĐT 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân 

cư (cung cấp thông tin về công dân), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cung cấp thông tin doanh nghiệp), 

Ngân hàng (thanh toán điện tử) 

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
4 

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ điện tử trên cổng thông tin điện tử của tỉnh 

Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Ðối tượng thực hiện Doanh nghiệp 

Kết quả thực hiện Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh/ Văn phòng đại diện 

Lệ phí 100.000 đồng/1 lần cấp (Nộp trực tuyến tại thời điểm nộp hồ sơ) 

Căn cứ pháp lý 

- Luật Doanh nghiệp năm 2005 

-Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;  

- Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  



Thông tin Nội dung 

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2010 của Bộ Tài chính  

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội; 

- Luật số 60/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Chứng khoán; 

- Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; 

- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

kinh doanh bất động sản; 

- Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 về Kinh doanh dịch vụ đòi nợ; 

- Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 05/6/2001 của Chính phủ Quy định về kinh doanh lữ hành, 

hướng dẫn du lịch; 

- Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ Quy định điều kiện thủ tục 

thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. 

Thành phần hồ sơ 

- Biểu mẫu Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện (Phụ lục II-8 - Thông tư số 

01/2013/TT-BKHĐT); 

- Bản scan Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành 

viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng 

quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc 

thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện; 

- Bản scan Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện; 

- Mã định danh/số CMT/số hộ chiếu chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh, văn 

http://motcua.phutho.gov.vn/tttl/TIEN_GIANG/giayto/2014_05/1401054383_Phu_luc_II8.doc
http://motcua.phutho.gov.vn/tttl/TIEN_GIANG/giayto/2014_05/1401054383_Phu_luc_II8.doc


Thông tin Nội dung 

phòng đại diện; 

- Mã số doanh nghiệp của công ty 

- Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm 

bản scan chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy 

định của pháp luật chuyên ngành. 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Truy cập hệ thống, Điền thông tin, Nộp Lệ phí 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ điện tử và lệ phí trực tuyến 

bằng cách truy cập vào cổng thông tin của tỉnhchọn Sở Kế hoạch và Đầu tưchọn Đăng ký 

hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện 

+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký 

điện tử  về đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện. 

+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy 

biên nhận hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện qua mạng điện tử. 

Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ điện tử 

Công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ điện tử của công dân Cấp Giấy Chứng 

nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh/ Văn phòng đại diện, sau đó, Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ 

của hồ sơ điện tử, bao gồm cả việc thanh toán điện tử và thông tin công dân, doanh nghiệp liên 

quan như sau: 

+ Hệ thống thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kết nối đến Hệ thống thanh toán của Ngân 

hàng để thực hiện quy trình thanh toán điện tử của doanh nghiệp.  

+ Hệ thống thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kết nối đến CSDLQG về Đăng ký doanh nghiệp 



Thông tin Nội dung 

để trích xuất thông tin của doanh nghiệp thực hiện TTHC Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt 

động Chi nhánh/ Văn phòng đại diện. 

+ Hệ thống thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kết nối đến CSDLQG về Dân cư để trích xuất 

thông tin của công dân Việt Nam là người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện doanh 

nghiệp. 

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh 

nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, chuyển sang thực 

hiện bước 3 

Bước 3- Xử lý hồ sơ 

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, HTTT của Sở KHĐT xử lý cấp Giấy chứng 

nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp cho doanh nghiệp 

Bước 4 – Lưu hồ sơ 

Sau khi cấp Giấy chứng nhận, HTTT của Sở KHĐT lưu hồ sơ ĐK hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện doanh nghiệp vào CSDL 

Bước 5- Trả kết quả 

Sở KHĐT thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận hoạt 

động chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp. 

Bước 6 –Nhận kết quả 

Sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ bằng bản giấy kèm theo 

Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử đến Sở Kế hoạch và Đầu tư. Người đại diện theo pháp 



Thông tin Nội dung 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử tại Sở 

Kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp qua đường bưu điện. 

Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đối chiếu đầu mục hồ sơ với 

đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất. 

Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp mà Sở Kế hoạch và Đầu tư không nhận được hồ sơ 

bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. 

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của bộ hồ sơ nộp 

bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản 

giấy không chính xác so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không 

thông báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì được coi là giả 

mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

 

  



Hình 6.2: Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh/ Văn phòng đại diện 

mong muốn trong tương lai 

 
 



7. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các loại hình doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh 

doanh 

7.1. Quy trình hiện tại thực hiện Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các loại hình doanh nghiệp thay 

đổi nội dung đăng ký kinh doanh 

* Mô tả chung 

Để thực hiện Thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các loại hình doanh nghiệp thay 

đổi nội dung đăng ký kinh doanh, người dân phải chuẩn bị hồ sơ bản giấy và đến nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc. 

Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ của công dân về TTHC Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp cho các loại hình doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ để xử 

lý tiếp. Trường hợp hồ sơ của công dân hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ gửi bản sao Giấy đề nghị kinh doanh và Bản kê 

khai thông tin đăng ký thuế sang Cục thuế. Sau khi tiếp nhận hồ sơ bản giấy từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế sẽ xử lý và 

gửi kết quả mã số cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để ghi vào giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế của doanh 

nghiệp. Cuối cùng, theo giấy hẹn, người dân sẽ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư để ký tên 

và nhận kết quả.  

Do TTHC này được cung cấp ở dịch vụ công mức 2, nên người dân chỉ có thể đọc hướng dẫn cách thực hiện và tải 

đơn mẫu về để in và điền bằng bản giấy, chưa có nộp hồ sơ trực tuyến cũng như chưa có sự liên thông về quy trình, thông 

tin với các HTTT hoặc CSDLQG khác nên chưa giảm thiểu được thành phần hồ sơ giấy cho người dân, thêm nữa, việc 

thanh toán cũng chưa được thực hiện trực tuyến. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 7.1: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các loại hình doanh 

nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hiện tại 

Thông tin Nội dung 



Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KHĐT 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT 

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
2 

Cách thức thực hiện 
Trực tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Vĩnh Phúc. 

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Ðối tượng thực hiện Doanh nghiệp 

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các loại hình doanh nghiệp 

Lệ phí 200.000 đồng/lần cấp. 

Căn cứ pháp lý 

- Luật Doanh nghiệp năm 2005 

-Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;  

- Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2010 của Bộ Tài chính  

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội; 



Thông tin Nội dung 

- Luật số 60/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Chứng khoán; 

- Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; 

- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

kinh doanh bất động sản; 

- Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 về Kinh doanh dịch vụ đòi nợ; 

- Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 05/6/2001 của Chính phủ Quy định về kinh doanh lữ hành, 

hướng dẫn du lịch; 

- Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ Quy định điều kiện thủ tục thành 

lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. 

Thành phần hồ sơ 

- Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu) Phụ lục II-1ban hành 

kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT 

- Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật (đối với loại hình Công ty CP, Công 

ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty TNHH 1 thành viên) (theo mẫu) Phụ lục II-2 ban hành 

kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT 

- Thông báo về việc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (đối với loại hình DNTN) (theo mẫu) Phụ 

lục II-3 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT 

- Thông báo về việc thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên (đối với loại hình Công ty 

TNHH 1 thành viên) (theo mẫu) Phụ lục II-4 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-

BKHĐT 

- Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (đối với các loại hình DN) 
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Thông tin Nội dung 

(theo mẫu) Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT 

- Thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế (đối với các loại hình DN) (theo mẫu) 

Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT 

- Thông báo về việc cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (theo mẫu) 

Phụ lục II-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT 

- Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện, 

Địa điểm kinh doanh (theo mẫu) Phụ lục II-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-

BKHĐT 

- Giấy đề nghị bổ sung, hiệu đính nội dung Giấy chứng nhận trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu) Phụ lục II-11 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-

BKHĐT 

- Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện (đối với các loại hình DN) (theo 

mẫu) Phụ lục II-12 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT 

- Giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu) Phụ lục II-13 ban 

hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT 

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh/ văn phòng đại diện (theo mẫu) Phụ lục II-14 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2013/TT-BKHĐT 

- Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (theo mẫu) Phụ lục III-3ban hành 

kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT 
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Thông tin Nội dung 

- Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu) Phụ lục V-1 ban 

hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT 

- Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của: 

+ Hội đồng thành viên (đối với Cty TNHH 2 thành viên trở lên); 

+ Chủ sở hữu Công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty (đối với Cty TNHH 1 

thành viên); 

+ Hội đồng quản trị (đối với Cty Cổ phần); 

+ Các thành viên hợp danh (đối với Cty hợp danh) 

- Biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của: 

+ Hội đồng thành viên (đói với Cty TNHH 2 thành viên trở lên); 

+ Chủ sở hữu Công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty (đối với Cty TNHH 1 

thành viên); 

+ Hội đồng quản trị (đối với Cty Cổ phần); 

+ Các thành viên hợp danh (đối với Cty hợp danh) 

- Bản chính Giấy chứng nhận ĐKKD của Doanh nghiệp. 

- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế. 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ bản giấy, nộp hồ sơ và nộp lệ phí 

Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ bản giấy, nộp lệ phí 

trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ 

số 38-40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). 

Bước 2- Tiếp nhận, Kiểm tra hồ sơ 

Công chức của Sở KHĐT tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
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Thông tin Nội dung 

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần 

bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định. 

Bước 3 – Xử lý hồ sơ 

Sau khi nhận được hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ của doanh nghiệp, công chức Sở KHĐT xử lý 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các loại hình doanh nghiệp thay đổi nội dung 

đăng ký kinh doanh 

Bước 4 – Lưu hồ sơ 

Công chức Sở KHĐT lưu hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các loại hình 

doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh  

Bước 5 – Trả kết quả 

Công chức Sở KHĐT tiếp nhận trả kết quả Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các 

loại hình doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. 

Bước 6 - Ký tên và Nhận kết quả  

Theo giấy hẹn, doanh nghiệp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Vĩnh Phúc để ký tên và nhận kết quả.  

Trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết của cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07h đến 11h 30, chiều từ 13h 30 đến 17h từ thứ 

hai đến thứ bảy hàng tuần, riêng ngày thứ bảy làm việc từ 07h đến 11h 30 (trừ ngày lễ, tết nghỉ). 

 



Hình 7.1: Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các loại hình doanh 

nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hiện tại 

 
  



7.2. Quy trình tương lai thực hiện Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các loại hình doanh nghiệp thay 

đổi nội dung đăng ký kinh doanh 

* Mô tả chung 

Thực hiện đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu hồ sơ giấy và tiến hành thanh toán trực tuyến cho người dân, 

doanh nghiệp khi thực hiện TTHC, các cơ quan liên quan cần thiết phải liên thông về quy trình và chia sẻ thông tin với 

nhau. Với TTHC Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các loại hình doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký 

kinh doanh, doanh nghiệp có thể điền, nộp hồ sơ điện tử và lệ phí trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Sau đó, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp nhận và chuyển đến bộ phận xử lý để kiểm tra tính đúng đắn của các thông tin mà công dân 

đã khai. Một số thông tin liên quan đến doanh nghiệp có thể được trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh 

nghiệp theo mã số doanh nghiệp. Một số giấy tờ khác liên quan trong thành phần hồ sơ cũng có thể được scan và gửi trực 

tuyến. Do vậy, giảm thiểu được hồ sơ giấy và làm đơn giản hóa quá trình thực hiện. Thông tin liên quan đến quá trình thanh 

toán điện tử cũng sẽ được thực hiện trực tuyến giữa trên Cổng TTĐT của tỉnh và HTTT của Ngân hàng. Khi hồ sơ đã đủ 

điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc Cấp giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp cho các loại hình doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Tất cả quá trình này đều được thực 

hiện trên môi trường mạng. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 7.2: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các loại hình doanh 

nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh mong muốn trong tương lai 

Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KHĐT 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cung cấp thông tin doanh nghiệp), Ngân 

hàng (thanh toán điện tử) 



Thông tin Nội dung 

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
4 

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ điện tử trên cổng thông tin điện tử của tỉnh 

Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Ðối tượng thực hiện Doanh nghiệp 

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các loại hình doanh nghiệp 

Lệ phí 
200.000 đồng/lần cấp 

(Nộp trực tuyến tại thời điểm nộp hồ sơ) 

Căn cứ pháp lý 

- Luật Doanh nghiệp năm 2005 

-Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;  

- Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2010 của Bộ Tài chính  

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội; 

- Luật số 60/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Chứng khoán; 

- Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; 



Thông tin Nội dung 

- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

kinh doanh bất động sản; 

- Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 về Kinh doanh dịch vụ đòi nợ; 

- Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 05/6/2001 của Chính phủ Quy định về kinh doanh lữ hành, 

hướng dẫn du lịch; 

- Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ Quy định điều kiện thủ tục 

thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. 

Thành phần hồ sơ 

- Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu) Phụ lục II-1ban hành 

kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT 

- Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật (đối với loại hình Công ty CP, Công 

ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty TNHH 1 thành viên) (theo mẫu) Phụ lục II-2 ban hành 

kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT 

- Thông báo về việc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (đối với loại hình DNTN) (theo 

mẫu) Phụ lục II-3 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT 

- Thông báo về việc thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên (đối với loại hình Công ty 

TNHH 1 thành viên) (theo mẫu) Phụ lục II-4 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-

BKHĐT 

- Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (đối với các loại hình 

DN) (theo mẫu) Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT 

- Thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế (đối với các loại hình DN) (theo mẫu) 

Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT 
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Thông tin Nội dung 

- Thông báo về việc cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (theo mẫu) 

Phụ lục II-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT 

- Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện, 

Địa điểm kinh doanh (theo mẫu) Phụ lục II-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-

BKHĐT 

- Giấy đề nghị bổ sung, hiệu đính nội dung Giấy chứng nhận trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu) Phụ lục II-11 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-

BKHĐT 

- Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện (đối với các loại hình DN) (theo 

mẫu) Phụ lục II-12 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT 

- Giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu) Phụ lục II-

13 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT 

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh/ văn phòng đại diện (theo mẫu) Phụ lục II-14 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2013/TT-BKHĐT 

- Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (theo mẫu) Phụ lục III-3ban hành 

kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT 

- Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu) Phụ lục V-1 ban 

hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT 

- Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của: 
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Thông tin Nội dung 

+ Hội đồng thành viên (đối với Cty TNHH 2 thành viên trở lên); 

+ Chủ sở hữu Công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty (đối với Cty TNHH 1 

thành viên); 

+ Hội đồng quản trị (đối với Cty Cổ phần); 

+ Các thành viên hợp danh (đối với Cty hợp danh) 

- Biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của: 

+ Hội đồng thành viên (đói với Cty TNHH 2 thành viên trở lên); 

+ Chủ sở hữu Công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty (đối với Cty TNHH 1 

thành viên); 

+ Hội đồng quản trị (đối với Cty Cổ phần); 

+ Các thành viên hợp danh (đối với Cty hợp danh) 

- Mã số doanh nghiệp 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Truy cập hệ thống, Điền thông tin, Nộp Lệ phí 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ điện tử và lệ phí trực tuyến 

bằng cách truy cập vào cổng thông tin của tỉnhchọn Sở Kế hoạch và Đầu tưchọn Đăng ký 

hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện 

+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký 

điện tử . 

+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy 

biên nhận hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các loại hình doanh nghiệp 

thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử. 

Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ 



Thông tin Nội dung 

Công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ điện tử của công dân Cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp cho các loại hình doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh 

doanh, sau đó, Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ điện tử, bao gồm cả việc thanh toán 

điện tử và thông tin doanh nghiệp liên quan như sau: 

+ Hệ thống thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kết nối đến Hệ thống thanh toán của Ngân 

hàng để thực hiện quy trình thanh toán điện tử của doanh nghiệp.  

+ Hệ thống thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kết nối đến CSDLQG về Đăng ký doanh nghiệp 

để trích xuất thông tin của doanh nghiệp thực hiện TTHC Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp cho các loại hình doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. 

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh 

nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, chuyển sang thực 

hiện bước 3 

Bước 3- Xử lý hồ sơ 

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, HTTT của Sở KHĐT xử lý Cấp giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp cho các loại hình doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh 

doanh. 

Bước 4 – Lưu hồ sơ 

HTTT của Sở KHĐT lưu hồ sơ vừa được Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các 

loại hình doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh vào cơ sở dữ liệu 

Bước 5 – Trả kết quả 

Sở KHĐT thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc Cấp giấy chứng nhận đăng ký 



Thông tin Nội dung 

doanh nghiệp cho các loại hình doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. 

Bước 6 –Nhận kết quả 

Sau khi nhận được thông báo về việc Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các loại 

hình doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, người đại diện theo pháp luật nộp 

một bộ hồ sơ bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử đến Sở Kế hoạch 

và Đầu tư. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ qua mạng điện tử tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp qua đường bưu điện. 

Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đối chiếu đầu mục hồ sơ với 

đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận Cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp cho các loại hình doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh 

doanh cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất. 

Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc Cấp giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp cho các loại hình doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh mà Sở Kế 

hoạch và Đầu tư không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh 

nghiệp không còn hiệu lực. 

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của bộ hồ sơ nộp 

bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản 

giấy không chính xác so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không 

thông báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì được coi là giả 

mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

 

  



Hình 7.2: Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các loại hình doanh 

nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh mong muốn trong tương lai 

 
 



8. Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và Mã số thuế thay đổi của các loại hình Doanh nghiệp  

8.1. Quy trình hiện tại thực hiện Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và Mã số thuế thay đổi của các loại hình 

Doanh nghiệp  

* Mô tả chung 

Để thực hiện Thủ tục hành chính Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và Mã số thuế thay đổi của các loại hình 

Doanh nghiệp, người dân phải chuẩn bị hồ sơ bản giấy và đến nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 

một cửa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc. 

Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ của công dân về TTHC Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh 

và Mã số thuế thay đổi của các loại hình Doanh nghiệp, xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ để xử lý tiếp. Trường hợp hồ 

sơ của công dân hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ gửi bản sao Giấy đề nghị kinh doanh và Bản kê khai thông tin đăng ký 

thuế sang Cục thuế. Sau khi tiếp nhận hồ sơ bản giấy từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế sẽ xử lý và gửi kết quả mã số cho 

Sở Kế hoạch và Đầu tư để ghi vào giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế của doanh nghiệp. Cuối cùng, theo 

giấy hẹn, người dân sẽ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư để ký tên và nhận kết quả.  

Do TTHC này được cung cấp ở dịch vụ công mức 2, nên người dân chỉ có thể đọc hướng dẫn cách thực hiện và tải 

đơn mẫu về để in và điền bằng bản giấy, chưa có nộp hồ sơ trực tuyến cũng như chưa có sự liên thông về quy trình, thông 

tin với các HTTT hoặc CSDLQG khác nên chưa giảm thiểu được thành phần hồ sơ giấy cho người dân, thêm nữa, việc 

thanh toán cũng chưa được thực hiện trực tuyến. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 8.1: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và Mã số thuế thay đổi của các 

loại hình Doanh nghiệp  hiện tại 

Thông tin Nội dung 



Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KHĐT 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT 

+ Cơ quan phối hợp: Cục thuế tỉnh (cập nhật thay nội dung đăng ký thuế) 

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
2 

Cách thức thực hiện 
Trực tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Vĩnh Phúc. 

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Ðối tượng thực hiện Doanh nghiệp 

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các loại hình doanh nghiệp 

Lệ phí 20.000 đồng/1 lần 

Căn cứ pháp lý 

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ 

-Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

- Nghị định 139/2007/NĐ-CP, ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Doanh nghiệp. 



Thông tin Nội dung 

- Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/5/2000 và Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 

01/10/2001 của Bộ Tài chính; 

- Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  

- Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 10 

về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm 

quyền quyết định của HĐND tỉnh. 

- Quyết  định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/8/2007 của UBND tỉnh về việc thực hiện NQ số 

13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 về việc ban hành mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn 

tỉnh. 

Thành phần hồ sơ 

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (đối với loại hình Công ty CP, Công ty 

TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty TNHH 1 thành viên) (theo mẫu: Phụ lục III-5 ban hành kèm 

theo Thông tư 14/2010/TT-BKH) 

- Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (đối với loại hình DNTN) (theo mẫu: Phụ lục III-

7 ban hành kèm theo Thông tư 14/2010/TT-BKH) 

- Thông báo thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên (đối với loại hình Công ty TNHH 1 

thành viên) (theo mẫu: Phụ lục III-8 ban hành kèm theo Thông tư 14/2010/TT-BKH) 

- Thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (đối với các loại hình DN) 

(theo mẫu: Phụ lục III-9 ban hành kèm theo Thông tư 14/2010/TT-BKH) 

- Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế (đối với các loại hình DN) (theo mẫu: Phụ lục III-

10 ban hành kèm theo Thông tư 14/2010/TT-BKH) 

- Giấy đề nghị hiệu đính thông tin (đối với các loại hình DN) (theo mẫu: Phụ lục III-11 ban hành 
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Thông tin Nội dung 

kèm theo Thông tư 14/2010/TT-BKH) 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ bản giấy, nộp hồ sơ và nộp lệ phí 

Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ bản giấy, nộp lệ phí 

trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ 

số 38-40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). 

Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ 

Công chức của Sở KHĐT tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần 

bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định. 

Bước 3 – Xử lý hồ sơ 

Sau khi nhận được hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ của doanh nghiệp, công chức Sở KHĐT xử lý cấp 

giấy chứng nhận Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và Mã số thuế thay đổi của các loại 

hình Doanh nghiệp  

Bước 4 – Lưu hồ sơ 

Công chức Sở KHĐT lưu hồ sơ Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và Mã số thuế thay 

đổi của các loại hình Doanh nghiệp và gửi thông tin sang Cục thuế tỉnh để cập nhật nội dung 

đăng ký thuế của doanh nghiệp. 

Bước 5 – Trả kết quả 

Công chức Sở KHĐT tiếp nhận trả kết quả Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và Mã số 

thuế thay đổi của các loại hình Doanh nghiệp  



Thông tin Nội dung 

Bước 6 - Ký tên và Nhận kết quả  

Theo giấy hẹn, doanh nghiệp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Vĩnh Phúc để ký tên và nhận kết quả.  

Trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết của cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07h đến 11h 30, chiều từ 13h 30 đến 17h từ thứ 

hai đến thứ bảy hàng tuần, riêng ngày thứ bảy làm việc từ 07h đến 11h 30 (trừ ngày lễ, tết nghỉ). 

 



Hình 8.1: Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và Mã số thuế thay đổi của các 

loại hình Doanh nghiệp  hiện tại 

 
  



8.2. Quy trình tương lai thực hiện Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và Mã số thuế thay đổi của các loại 

hình Doanh nghiệp  

* Mô tả chung 

Thực hiện đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu hồ sơ giấy và tiến hành thanh toán trực tuyến cho người dân, 

doanh nghiệp khi thực hiện TTHC, các cơ quan liên quan cần thiết phải liên thông về quy trình và chia sẻ thông tin với 

nhau. Với TTHC Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và Mã số thuế thay đổi của các loại hình Doanh nghiệp , doanh 

nghiệp có thể điền, nộp hồ sơ điện tử và lệ phí trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư sẽ tiếp nhận và chuyển đến bộ phận xử lý để kiểm tra tính đúng đắn, hợp lệ của các thông tin mà công dân đã khai. Một 

số thông tin liên quan đến công dân như người chủ doanh nghiệp dự kiến có thể được trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư theo mã định danh/số CMT/số hộ chiếu. Một số thông tin liên quan đến doanh nghiệp có thể được trích xuất từ Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp theo mã số doanh nghiệp. Một số giấy tờ khác liên quan trong thành phần hồ 

sơ cũng có thể được scan và gửi trực tuyến. Do vậy, giảm thiểu được hồ sơ giấy và làm đơn giản hóa quá trình thực hiện. 

Thông tin liên quan đến quá trình thanh toán điện tử cũng sẽ được thực hiện trực tuyến giữa trên Cổng TTĐT của tỉnh và 

HTTT của Ngân hàng. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi thông tin thay đổi đăng ký thuế của doanh 

nghiệp sang Cục thuế tỉnh để cập nhận và đồng thời thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp giấy chứng 

nhận Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và Mã số thuế thay đổi của các loại hình Doanh nghiệp. Tất cả quá trình 

này đều được thực hiện trên môi trường mạng. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 8.2: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và Mã số thuế thay đổi của các 

loại hình Doanh nghiệp  mong muốn trong tương lai 

Thông tin Nội dung 



Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KHĐT 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cung cấp thông tin doanh nghiệp), Cục 

Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (cung cấp thông tin về công 

dân), Cục Thuế tỉnh (cập nhật thông tin mới về MST), Ngân hàng (thanh toán điện tử) 

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
4 

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ điện tử trên cổng thông tin điện tử của tỉnh 

Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Ðối tượng thực hiện Doanh nghiệp 

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các loại hình doanh nghiệp 

Lệ phí 20.000 đồng/1 lần 

Căn cứ pháp lý 

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ 

-Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

- Nghị định 139/2007/NĐ-CP, ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều 



Thông tin Nội dung 

của Luật Doanh nghiệp. 

- Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/5/2000 và Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 

01/10/2001 của Bộ Tài chính; 

- Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  

- Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 10 

về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm 

quyền quyết định của HĐND tỉnh. 

- Quyết  định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/8/2007 của UBND tỉnh về việc thực hiện NQ số 

13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 về việc ban hành mức thu các loại phí và lệ phí trên địa 

bàn tỉnh. 

Thành phần hồ sơ 

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (đối với loại hình Công ty CP, Công ty 

TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty TNHH 1 thành viên) (theo mẫu: Phụ lục III-5 ban hành 

kèm theo Thông tư 14/2010/TT-BKH) 

- Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (đối với loại hình DNTN) (theo mẫu: Phụ lục 

III-7 ban hành kèm theo Thông tư 14/2010/TT-BKH) 

- Thông báo thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên (đối với loại hình Công ty TNHH 

1 thành viên) (theo mẫu: Phụ lục III-8 ban hành kèm theo Thông tư 14/2010/TT-BKH) 

- Thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (đối với các loại hình DN) 

(theo mẫu: Phụ lục III-9 ban hành kèm theo Thông tư 14/2010/TT-BKH) 

- Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế (đối với các loại hình DN) (theo mẫu: Phụ lục III-

10 ban hành kèm theo Thông tư 14/2010/TT-BKH) 

https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/styles/Sao/phulucIII5.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/styles/Sao/PhulucIII7.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/styles/Sao/PhulucIII7.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/styles/Sao/phulucIII8.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/styles/Sao/phulucIII9.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/styles/Sao/phulucIII10.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/styles/Sao/phulucIII10.doc


Thông tin Nội dung 

- Giấy đề nghị hiệu đính thông tin (đối với các loại hình DN) (theo mẫu: Phụ lục III-11 ban 

hành kèm theo Thông tư 14/2010/TT-BKH) 

- Mã số doanh nghiệp 

- Mã định danh/số CMT/hộ chiếu của người chủ doanh nghiệp dự kiến 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Truy cập hệ thống, Điền thông tin và Nộp lệ phí 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ điện tử trực tuyến bằng cách 

truy cập vào cổng thông tin của tỉnhchọn Sở Kế hoạch và Đầu tưchọn Cấp Giấy Chứng 

nhận đăng ký kinh doanh và Mã số thuế thay đổi của các loại hình Doanh nghiệp  

+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký 

điện tử. 

+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy 

biên nhận hồ sơ Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và Mã số thuế thay đổi của các loại 

hình Doanh nghiệp  qua mạng điện tử. 

Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ 

Công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ điện tử của công dân Cấp Giấy Chứng 

nhận đăng ký kinh doanh và Mã số thuế thay đổi của các loại hình Doanh nghiệp , sau đó, Kiểm 

tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ điện tử, bao gồm cả việc thanh toán điện tử và thông tin công 

dân, doanh nghiệp liên quan như sau: 

+ Hệ thống thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kết nối đến Hệ thống thanh toán của Ngân 

hàng để thực hiện quy trình thanh toán điện tử của doanh nghiệp. 

+ Hệ thống thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kết nối đến CSDLQG về Đăng ký doanh nghiệp 

https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/styles/Sao/phulucIII11.doc


Thông tin Nội dung 

để trích xuất thông tin của doanh nghiệp thực hiện TTHC Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh 

doanh và Mã số thuế thay đổi của các loại hình Doanh nghiệp 

+ Hệ thống thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kết nối đến CSDLQG về Dân cư để trích xuất 

thông tin của công dân là người chủ doanh nghiệp dự kiến liên quan đến TTHC Cấp Giấy 

Chứng nhận đăng ký kinh doanh và Mã số thuế thay đổi của các loại hình Doanh nghiệp 

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh 

nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, chuyển sang thực 

hiện bước 3 

Bước 3- Xử lý hồ sơ 

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, HTTT của Sở KHĐT xử lý cấp Giấy chứng 

Bước 4 – Lưu hồ sơ 

HTTT của Sở KHĐT lưu hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh 

doanh và Mã số thuế thay đổi của các loại hình Doanh nghiệp  vào CSDL và đồng thời gửi 

thông tin thay đổi nội dung đăng ký thuế của doanh nghiệp sang HTTT của Cục thuể tỉnh để cập 

nhật. 

Bước 5 – Trả kết quả 

HTTT của Sở KHĐT thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng 

nhận Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và Mã số thuế thay đổi của các loại hình Doanh 

nghiệp . 

Bước 6 –Nhận kết quả 

Sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh 



Thông tin Nội dung 

doanh và Mã số thuế thay đổi của các loại hình Doanh nghiệp , người đại diện theo pháp luật 

nộp một bộ hồ sơ bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử đến Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ bằng bản giấy và 

Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp qua đường bưu 

điện. 

Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đối chiếu đầu mục hồ sơ với 

đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận Cấp Giấy Chứng 

nhận đăng ký kinh doanh và Mã số thuế thay đổi của các loại hình Doanh nghiệp  cho doanh 

nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất. 

Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận Cấp Giấy 

Chứng nhận đăng ký kinh doanh và Mã số thuế thay đổi của các loại hình Doanh nghiệp  mà Sở 

Kế hoạch và Đầu tư không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh 

nghiệp không còn hiệu lực. 

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của bộ hồ sơ nộp 

bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản 

giấy không chính xác so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không 

thông báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì được coi là giả 

mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

 

  



Hình 8.2: Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và Mã số thuế thay đổi của các 

loại hình Doanh nghiệp  mong muốn trong tương lai 

  



9. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển đổi  

9.1. Quy trình hiện tại thực hiện Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển đổi  

* Mô tả chung 

Để thực hiện Thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển đổi, 

người dân phải chuẩn bị hồ sơ bản giấy và đến nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc. 

Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ của công dân về TTHC Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển đổi, xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ để xử lý tiếp. Trường hợp hồ sơ của 

công dân hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ gửi bản sao Giấy đề nghị kinh doanh và Bản kê khai thông tin đăng ký thuế sang 

Cục thuế. Sau khi tiếp nhận hồ sơ bản giấy từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế sẽ xử lý và gửi kết quả mã số cho Sở Kế 

hoạch và Đầu tư để ghi vào giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế của doanh nghiệp. Cuối cùng, theo giấy 

hẹn, người dân sẽ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư để ký tên và nhận kết quả.  

Do TTHC này được cung cấp ở dịch vụ công mức 2, nên người dân chỉ có thể đọc hướng dẫn cách thực hiện và tải 

đơn mẫu về để in và điền bằng bản giấy, chưa có nộp hồ sơ trực tuyến cũng như chưa có sự liên thông về quy trình, thông 

tin với các HTTT hoặc CSDLQG khác nên chưa giảm thiểu được thành phần hồ sơ giấy cho người dân, thêm nữa, việc 

thanh toán cũng chưa được thực hiện trực tuyến. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 9.1: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp 

chuyển đổi  hiện tại 

Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KHĐT 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT 

+ Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Cục Thuế tỉnh 



Thông tin Nội dung 

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
2 

Cách thức thực hiện 
Trực tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Vĩnh Phúc. 

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Ðối tượng thực hiện Doanh nghiệp 

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển đổi 

Lệ phí 200.000 đồng/1 lần cấp 

Căn cứ pháp lý 

- Luật Doanh nghiệp năm 2005; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội; 

- Luật số 60/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Chứng khoán; 

- Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; 

 - Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp; 

 - 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; 
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- Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung. 

- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

kinh doanh bất động sản; 

- Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 về Kinh doanh dịch vụ đòi nợ; 

- Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 05/6/2001 của Chính phủ Quy định về kinh doanh lữ hành, 

hướng dẫn du lịch; 

- Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ Quy định điều kiện thủ tục thành 

lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm; 

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

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2010 của Bộ Tài chính 

Thành phần hồ sơ 

1. Chuyển đổi Công ty TNHH 1 thành viên thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên : 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển đổi (theo mẫu) 

- Điều lệ Công ty chuyển đổi 

- Danh sách thành viên 

- Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ xác nhận cho, tặng 1 phần quyền sở hữu của công ty 

(hoặc Quyết định của chủ sở hữu Công ty về việc huy động thêm vốn góp) 

- Bản chính Giấy chứng nhận ĐKKD của Doanh nghiệp. 

- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế 

2. Chuyển đổi Công ty Cổ phần hoặc Công ty TNHH 2 thành viên thành Công ty TNHH 1 thành 

viên: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển đổi (theo mẫu) 
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- Điều lệ Công ty chuyển đổi 

- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp hoặc thoả thuận về việc nhận góp vốn 

đầu tư bằng cổ phần hoặc phần vốn góp. 

- Bản chính Giấy chứng nhận ĐKKD của Doanh nghiệp. 

- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế 

3. Chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty cổ phần: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển đổi (theo mẫu) 

- Quyết định của Chủ sở hữu Công ty hoặc Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi Công ty 

- Điều lệ Công ty cổ phần 

- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc thoả thuận góp vốn đầu tư . 

- Danh sách cổ đông sáng lập hoặc cổ đông phổ thông 

- Bản chính Giấy chứng nhận ĐKKD của Doanh nghiệp. 

- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế 

4. Chuyển đổi DNTN thành Công ty TNHH: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển đổi  (theo mẫu) 

- Điều lệ Công ty 

- Danh sách chủ nợ, danh sách người lao động hiện có, danh sách các Hợp đồng chưa thanh lý 

- Danh sách thành viên 

- Bản chính Giấy chứng nhận ĐKKD của Doanh nghiệp. 

- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế 

Trong đó: 
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- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển đổi (theo mẫu) Phụ lục 

I-1 đến phụ lục I-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT 

(PhụL1, PhụL2, PhụL3, PhụL4, PhụL5) 

- Danh sách thành viên, danh sách cổ đông sáng lập (theo mẫu) Phụ lục I-6 đến Phụ lục I-9 ban 

hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT (PhụL6, PhụL7, PhụL8, PhụL9) 

- Đối với ngành, nghề thuộc danh mục ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định, thì kèm theo 

hồ sơ ĐKKD phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

- Đối với ngành, nghề thuộc danh mục ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì phải 

có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng Giám đốc) hoặc cá nhân làm 

việc tại doanh nghiệp. 

- Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật mới, thành viên góp 

vốn, cổ đông mới được tiếp nhận vào Công ty  (đối với trường hợp thay đổi Giám đốc, người đại 

diện theo pháp luật, thay đổi thành viên, cổ đông góp vốn). 

+ Đối với công dân Việt Nam ở trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân. 

+ Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Bản sao hợp lệ Hộ chiếu, các giấy tờ xác nhận 

nguồn gốc Việt Nam theo quy định. 

+ Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ Hộ chiếu, thẻ thường trú do 

cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. 

+ Đối với người nước ngoài không thường  trú tại Việt Nam: Bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực. 

- Văn bản thoả thuận về việc chuyển nhượng phần vốn góp của người chuyển nhượng và người 

nhận chuyển nhượng (Hợp đồng chuyển nhượng vốn) có xác nhận của người đại diện theo pháp 

https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/Bao%20lucgd/tuyennv/PL%20I.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/Bao%20lucgd/tuyennv/PLI.2.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/Bao%20lucgd/tuyennv/PL%20I.3.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/Bao%20lucgd/tuyennv/PL%20I.4.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/Bao%20lucgd/tuyennv/PL%20I.5.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/Bao%20lucgd/tuyennv/PL%20I.5.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/HDND%20tinh/Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20I.6.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/HDND%20tinh/Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20I.7.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/HDND%20tinh/Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20I.8.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/HDND%20tinh/Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20I.9.doc
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luật của Công ty. Hoặc các chứng từ, hồ sơ chuyển nhượng phần vốn góp có xác nhận của người 

đại diện theo pháp luật của Công ty. 

- Nếu thành viên mới tiếp nhận là tổ chức, cần nộp thêm các giấy tờ sau: 

+ Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập (nếu có), Giấy chứng nhận ĐKKD. Nếu thành viên góp 

vốn là tổ chức nước ngoài, bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD phải có chứng thực của cơ quan nới 

tổ chức đó đăng ký kinh doanh không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh. 

+ Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc cử người đại diện uỷ quyền của pháp nhân. 

+ Bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện uỷ quyền theo như 

nêu trên. 

+ Bảng cân đối tài sản đến thời điểm quyết định giảm vốn (đối với trường hợp giảm vốn điều lệ). 

(Trường hợp giảm vốn điều lệ đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp 

định thì cơ quan ĐKKD chỉ đăng ký giảm vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau 

khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó) 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ bản giấy, nộp hồ sơ và nộp lệ phí 

Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ bản giấy, nộp lệ phí 

trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ 

số 38-40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). 

Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ 

Công chức của Sở KHĐT tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần 
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bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định. 

Bước 3 – Xử lý hồ sơ 

Sau khi nhận được hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ của doanh nghiệp, công chức Sở KHĐT xử lý cấp 

giấy chứng nhận Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển 

đổi. 

Bước 4 – Lưu hồ sơ 

Công chức Sở KHĐT lưu hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh 

nghiệp chuyển đổi và gửi thông tin sang Cục thuế tỉnh để cập nhật nội dung đăng ký thuế của 

doanh nghiệp. 

Bước 5 – Trả kết quả 

Công chức Sở KHĐT tiếp nhận trả kết quả xin cấp giấy chứng nhận Cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển đổi. 

Bước 6 - Ký tên và Nhận kết quả  

Theo giấy hẹn, doanh nghiệp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Vĩnh Phúc để ký tên và nhận kết quả.  

Trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết của cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07h đến 11h 30, chiều từ 13h 30 đến 17h từ thứ 

hai đến thứ bảy hàng tuần, riêng ngày thứ bảy làm việc từ 07h đến 11h 30 (trừ ngày lễ, tết nghỉ). 

 



Hình 9.1: Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp 

chuyển đổi hiện tại 

 
  



9.2. Quy trình tương lai thực hiện Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển 

đổi  

* Mô tả chung 

Thực hiện đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu hồ sơ giấy và tiến hành thanh toán trực tuyến cho người dân, 

doanh nghiệp khi thực hiện TTHC, các cơ quan liên quan cần thiết phải liên thông về quy trình và chia sẻ thông tin với 

nhau. Với TTHC Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển đổi , doanh nghiệp có thể 

điền, nộp hồ sơ điện tử và lệ phí trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp nhận 

và chuyển đến bộ phận xử lý để kiểm tra tính đúng đắn của các thông tin mà doanh nghiệp đã khai. Một số thông tin liên 

quan đến công dân như thành viên công ty, người đại diện theo ủy quyền đối với Công ty TNHH một thành viên, thành viên 

hoặc cổ đông sáng lập hoặc cổ đông phổ thông có thể được trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo mã định 

danh/số CMT/số Hộ chiếu. Một số thông tin liên quan đến doanh nghiệp có thể được trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

Đăng ký doanh nghiệp theo mã số doanh nghiệp. Một số giấy tờ khác liên quan trong thành phần hồ sơ cũng có thể được 

scan và gửi trực tuyến. Do vậy, giảm thiểu được hồ sơ giấy và làm đơn giản hóa quá trình thực hiện. Khi hồ sơ đã đủ điều 

kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt. Cuối cùng, Sở KHĐT thông báo qua mạng điện tử cho doanh 

nghiệp về việc cấp giấy chứng nhận Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển đổi . 

Tất cả quá trình này đều được thực hiện trên môi trường mạng. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 9.2: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp 

chuyển đổi  mong muốn trong tương lai 
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Cơ quan thực hiện 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cung cấp thông tin doanh nghiệp), Cục 
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Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (cung cấp thông tin về công 

dân), Cục Thuế tỉnh (cập nhật thông tin mới về MST), Ngân hàng (thanh toán điện tử) 

Lĩnh vực Đầu tư 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
4 

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ điện tử trên cổng thông tin điện tử của tỉnh 

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

Ðối tượng thực hiện Doanh nghiệp 

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển đổi 

Lệ phí 200.000 đồng/1 lần cấp 

Căn cứ pháp lý 

- Luật Doanh nghiệp năm 2005; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội; 

- Luật số 60/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Chứng khoán; 

- Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; 

 - Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 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; 

- Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung. 

- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

kinh doanh bất động sản; 

- Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 về Kinh doanh dịch vụ đòi nợ; 

- Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 05/6/2001 của Chính phủ Quy định về kinh doanh lữ hành, 

hướng dẫn du lịch; 

- Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ Quy định điều kiện thủ tục 

thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm; 

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

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2010 của Bộ Tài chính 

Thành phần hồ sơ 

1. Chuyển đổi Công ty TNHH 1 thành viên thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên : 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển đổi (theo mẫu) 

- Điều lệ Công ty chuyển đổi 

- Danh sách thành viên 

- Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ xác nhận cho, tặng 1 phần quyền sở hữu của công ty 

(hoặc Quyết định của chủ sở hữu Công ty về việc huy động thêm vốn góp) 

- Mã Doanh nghiệp. 

- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế 

2. Chuyển đổi Công ty Cổ phần hoặc Công ty TNHH 2 thành viên thành Công ty TNHH 1 
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thành viên: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển đổi (theo mẫu) 

- Điều lệ Công ty chuyển đổi 

- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp hoặc thoả thuận về việc nhận góp vốn 

đầu tư bằng cổ phần hoặc phần vốn góp. 

- Mã Doanh nghiệp. 

- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế 

3. Chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty cổ phần: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển đổi (theo mẫu) 

- Quyết định của Chủ sở hữu Công ty hoặc Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi Công ty 

- Điều lệ Công ty cổ phần 

- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc thoả thuận góp vốn đầu tư . 

- Danh sách cổ đông sáng lập hoặc cổ đông phổ thông 

- Mã Doanh nghiệp. 

- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế 

4. Chuyển đổi DNTN thành Công ty TNHH: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển đổi  (theo mẫu) 

- Điều lệ Công ty 

- Danh sách chủ nợ, danh sách người lao động hiện có, danh sách các Hợp đồng chưa thanh lý 

- Danh sách thành viên 

- Mã Doanh nghiệp. 



Thông tin Nội dung 

- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế 

Trong đó: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển đổi (theo mẫu) Phụ lục 

I-1 đến phụ lục I-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT 

(PhụL1, PhụL2, PhụL3, PhụL4, PhụL5) 

- Danh sách thành viên, danh sách cổ đông sáng lập (theo mẫu) Phụ lục I-6 đến Phụ lục I-9 ban 

hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT (PhụL6, PhụL7, PhụL8, PhụL9) 

- Đối với ngành, nghề thuộc danh mục ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định, thì kèm theo 

hồ sơ ĐKKD phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền. 

- Đối với ngành, nghề thuộc danh mục ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì 

phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng Giám đốc) hoặc cá nhân 

làm việc tại doanh nghiệp. 

- Mã định danh/số CMT/số hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật mới, thành viên góp vốn, 

cổ đông mới được tiếp nhận vào Công ty  (đối với trường hợp thay đổi Giám đốc, người đại 

diện theo pháp luật, thay đổi thành viên, cổ đông góp vốn). 

- Văn bản thoả thuận về việc chuyển nhượng phần vốn góp của người chuyển nhượng và người 

nhận chuyển nhượng (Hợp đồng chuyển nhượng vốn) có xác nhận của người đại diện theo pháp 

luật của Công ty. Hoặc các chứng từ, hồ sơ chuyển nhượng phần vốn góp có xác nhận của 

người đại diện theo pháp luật của Công ty. 

- Nếu thành viên mới tiếp nhận là tổ chức, cần nộp thêm các giấy tờ sau: 

https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/Bao%20lucgd/tuyennv/PL%20I.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/Bao%20lucgd/tuyennv/PLI.2.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/Bao%20lucgd/tuyennv/PL%20I.3.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/Bao%20lucgd/tuyennv/PL%20I.4.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/Bao%20lucgd/tuyennv/PL%20I.5.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/Bao%20lucgd/tuyennv/PL%20I.5.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/HDND%20tinh/Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20I.6.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/HDND%20tinh/Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20I.7.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/HDND%20tinh/Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20I.8.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/HDND%20tinh/Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20I.9.doc
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+ Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập (nếu có), Giấy chứng nhận ĐKKD. Nếu thành viên góp 

vốn là tổ chức nước ngoài, bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD phải có chứng thực của cơ quan 

nới tổ chức đó đăng ký kinh doanh không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh 

doanh. 

+ Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc cử người đại diện uỷ quyền của pháp nhân. 

+ Mã định danh/số CMT/số hộ chiếu của người đại diện uỷ quyền theo như nêu trên. 

+ Bảng cân đối tài sản đến thời điểm quyết định giảm vốn (đối với trường hợp giảm vốn điều 

lệ). 

(Trường hợp giảm vốn điều lệ đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp 

định thì cơ quan ĐKKD chỉ đăng ký giảm vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký 

sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó) 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Truy cập hệ thống, Điền thông tin và Nộp lệ phí 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ điện tử và lệ phí trực tuyến 

bằng cách truy cập vào cổng thông tin của tỉnhchọn Sở Kế hoạch và Đầu tưchọn Cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển đổi  

+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký 

điện tử . 

+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy 

biên nhận hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển 

đổi  qua mạng điện tử. 

Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra 
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Công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ điện tử của công dân Cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển đổi , sau đó, Kiểm tra tính đầy 

đủ và hợp lệ của hồ sơ điện tử, bao gồm các thông tin doanh nghiệp, công dân liên quan như 

sau: 

+ Hệ thống thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kết nối đến CSDLQG về Đăng ký doanh nghiệp 

để trích xuất thông tin của doanh nghiệp thực hiện TTHC Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển đổi . 

+ Hệ thống thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kết nối đến CSDLQG về Dân cư để trích xuất 

thông tin công dân như thành viên công ty, người đại diện theo ủy quyền đối với Công ty 

TNHH một thành viên, thành viên hoặc cổ đông sáng lập hoặc cổ đông phổ thông của doanh 

nghiệp thực hiện TTHC Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh 

nghiệp chuyển đổi. 

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh 

nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, chuyển sang thực 

hiện bước 3 

Bước 3- Xử lý hồ sơ 

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, HTTT của Sở KHĐT xử lý, cấp Giấy chứng 

nhận Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển đổi. 

Bước 4 – Lưu hồ sơ 

HTTT của Sở KHĐT lưu hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình 

doanh nghiệp chuyển đổi vào CSDL đồng thời gửi thông tin thay đổi nội dung đăng ký thuế của 
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doanh nghiệp sang HTTT của Cục thuể tỉnh để cập nhật. 

Bước 5 – Trả kết quả 

HTTT của Sở KHĐT gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng 

nhận Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển đổi. 

Bước 6 –Nhận kết quả 

Sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận Cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển đổi, người đại diện theo pháp luật nộp một bộ 

hồ sơ bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử đến Sở Kế hoạch và Đầu 

tư. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ 

sơ qua mạng điện tử tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp qua đường bưu điện. 

Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đối chiếu đầu mục hồ sơ với 

đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận Cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển đổi  cho doanh nghiệp nếu nội 

dung đối chiếu thống nhất. 

Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận Cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển đổi mà Sở Kế hoạch và 

Đầu tư không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không 

còn hiệu lực. 

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của bộ hồ sơ nộp 

bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản 

giấy không chính xác so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không 
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thông báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì được coi là giả 

mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

 

  



Hình 9.2: Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp 

chuyển đổi mong muốn trong tương lai 

 
 

  



10. Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập 

10.1. Quy trình hiện tại thực hiện Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chia, 

tách, hợp nhất, sáp nhập 

* Mô tả chung 

Để thực hiện Thủ tục hành chính Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chia, tách, 

hợp nhất, sáp nhập, người dân phải chuẩn bị hồ sơ bản giấy và đến nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ 

chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc. 

Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ của công dân về TTHC Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp các loại hình doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ để xử lý tiếp. 

Trường hợp hồ sơ của công dân hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ gửi bản sao Giấy đề nghị kinh doanh và Bản kê khai 

thông tin đăng ký thuế sang Cục thuế. Sau khi tiếp nhận hồ sơ bản giấy từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế sẽ xử lý và gửi 

kết quả mã số cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để ghi vào giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế của doanh 

nghiệp. Cuối cùng, theo giấy hẹn, người dân sẽ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư để ký tên 

và nhận kết quả.  

Do TTHC này được cung cấp ở dịch vụ công mức 2, nên người dân chỉ có thể đọc hướng dẫn cách thực hiện và tải 

đơn mẫu về để in và điền bằng bản giấy, chưa có nộp hồ sơ trực tuyến cũng như chưa có sự liên thông về quy trình, thông 

tin với các HTTT hoặc CSDLQG khác nên chưa giảm thiểu được thành phần hồ sơ giấy cho người dân, thêm nữa, việc 

thanh toán cũng chưa được thực hiện trực tuyến. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 10.1: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp 

chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hiện tại 

Thông tin Nội dung 
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Cơ quan thực hiện 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KHĐT 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT 

+ Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Cục Thuế tỉnh 

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
2 

Cách thức thực hiện 
Trực tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Vĩnh Phúc. 

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Ðối tượng thực hiện Doanh nghiệp 

Kết quả thực hiện 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (các loại hình doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp 

nhập) 

Lệ phí 200.000 đồng/1 lần cấp 

Căn cứ pháp lý 

- Luật Doanh nghiệp năm 2005; 

-Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp; Nghị 

định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về Hướng dẫn chi tiết thi hành một số 
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điều của Luật Doanh nghiệp; 

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2010 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; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội; 

- Luật số 60/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Chứng khoán; 

- Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; 

- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

kinh doanh bất động sản; 

- Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 về Kinh doanh dịch vụ đòi nợ; 

- Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 05/6/2001 của Chính phủ Quy định về kinh doanh lữ hành, 

hướng dẫn du lịch; 

- Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ Quy định điều kiện thủ tục thành 

lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. 

Thành phần hồ sơ 

1. Trường hợp chia Công ty TNHH, Công ty CP thành một số Công ty cùng loại: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu) 

- Dự thảo Điều lệ Công ty; 

- Danh sách cổ đông, danh sách thành viên (theo mẫu) 

- Bản sao Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của tất cả các cổ đông, thành viên sáng lập, 

người đại diện theo pháp luật 
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- Bản sao Quyết định thành lập, Giấy CNĐKKD, giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực đối với 

thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân. 

- Quyết định chia Công ty; Biên bản họp HĐTV, Đại Hội đồng cổ đông về việc chia Công ty. 

- Bản chính Giấy chứng nhận ĐKKD của Doanh nghiệp. 

- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế. 

2. Trường hợp tách Công ty TNHH, Công ty CP thành một số Công ty cùng loại: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu) 

- Dự thảo Điều lệ Công ty; 

- Danh sách cổ đông, danh sách thành viên (theo mẫu) 

 - Bản sao Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của tất cả các cổ đông, thành viên sáng lập, 

người đại diện theo pháp luật 

 - Bản sao Quyết định thành lập, Giấy CNĐKKD, giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực đối 

với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân. 

 - Quyết định tách Công ty; Biên bản họp HĐTV, Đại Hội đồng cổ đông về việc tách Công ty. 

- Bản chính Giấy chứng nhận ĐKKD của Doanh nghiệp. 

- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế. 

3. Trường hợp hợp nhất một số Công ty cùng loại thành một Công ty mới: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu) 

- Dự thảo Điều lệ Công ty; 

- Danh sách cổ đông, danh sách thành viên (theo mẫu) 

 - Bản sao Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của tất cả các cổ đông, thành viên sáng lập, 
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người đại diện theo pháp luật 

 - Bản sao Quyết định thành lập, Giấy CNĐKKD, giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực đối 

với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân. 

 - Biên bản họp HĐTV, Đại Hội đồng cổ đông về việc hợp nhất Công ty. 

 - Hợp đồng hợp nhất Công ty 

- Bản chính Giấy chứng nhận ĐKKD của các Công ty bị hợp nhất. 

4. Trường hợp sáp nhập một số Công ty cùng loại vào một Công ty khác: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu) 

- Dự thảo Điều lệ Công ty; 

- Danh sách cổ đông, danh sách thành viên (theo mẫu) 

- Bản sao Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của tất cả các cổ đông, thành viên sáng lập, 

người đại diện theo pháp luật 

- Bản sao Quyết định thành lập, Giấy CNĐKKD, giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực đối với 

thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân. 

- Biên bản họp HĐTV, Đại Hội đồng cổ đông về việc sáp nhập Công ty. 

- Hợp đồng sáp nhập Công ty 

- Bản chính Giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty nhận sáp nhập và các Công ty bị sáp nhập. 

Trong đó: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển đổi (theo mẫu) Phụ lục 

I-1 đến phụ lục I-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT 

(PhụL1, PhụL2, PhụL3, PhụL4, PhụL5) 

https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/Bao%20lucgd/tuyennv/PL%20I.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/Bao%20lucgd/tuyennv/PLI.2.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/Bao%20lucgd/tuyennv/PL%20I.3.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/Bao%20lucgd/tuyennv/PL%20I.4.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/Bao%20lucgd/tuyennv/PL%20I.5.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/Bao%20lucgd/tuyennv/PL%20I.5.doc


Thông tin Nội dung 

- Danh sách thành viên, danh sách cổ đông sáng lập (theo mẫu) Phụ lục I-6 đến Phụ lục I-9 ban 

hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT (PhụL6, PhụL7, PhụL8, PhụL9) 

- Đối với ngành, nghề thuộc danh mục ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định, thì kèm theo 

hồ sơ ĐKKD phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

- Đối với ngành, nghề thuộc danh mục ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì phải 

có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng Giám đốc) hoặc cá nhân làm 

việc tại doanh nghiệp. 

- Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật mới, thành viên góp 

vốn, cổ đông mới được tiếp nhận vào Công ty  (đối với trường hợp thay đổi Giám đốc, người đại 

diện theo pháp luật, thay đổi thành viên, cổ đông góp vốn). 

+ Đối với công dân Việt Nam ở trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân. 

+ Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Bản sao hợp lệ Hộ chiếu, các giấy tờ xác nhận 

nguồn gốc Việt Nam theo quy định. 

+ Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ Hộ chiếu, thẻ thường trú do 

cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. 

+ Đối với người nước ngoài không thường  trú tại Việt Nam: Bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực. 

- Văn bản thoả thuận về việc chuyển nhượng phần vốn góp của người chuyển nhượng và người 

nhận chuyển nhượng (Hợp đồng chuyển nhượng vốn) có xác nhận của người đại diện theo pháp 

luật của Công ty. Hoặc các chứng từ, hồ sơ chuyển nhượng phần vốn góp có xác nhận của người 

đại diện theo pháp luật của Công ty. 

- Nếu thành viên mới tiếp nhận là tổ chức, cần nộp thêm các giấy tờ sau: 

https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/HDND%20tinh/Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20I.6.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/HDND%20tinh/Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20I.7.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/HDND%20tinh/Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20I.8.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/HDND%20tinh/Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20I.9.doc
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+ Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập (nếu có), Giấy chứng nhận ĐKKD. Nếu thành viên góp 

vốn là tổ chức nước ngoài, bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD phải có chứng thực của cơ quan nới 

tổ chức đó đăng ký kinh doanh không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh. 

+ Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc cử người đại diện uỷ quyền của pháp nhân. 

+ Bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện uỷ quyền theo như 

nêu trên. 

+ Bảng cân đối tài sản đến thời điểm quyết định giảm vốn (đối với trường hợp giảm vốn điều lệ). 

(Trường hợp giảm vốn điều lệ đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp 

định thì cơ quan ĐKKD chỉ đăng ký giảm vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau 

khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó) 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ bản giấy, nộp hồ sơ và nộp lệ phí 

Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ bản giấy, nộp lệ phí 

trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ 

số 38-40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). 

Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ 

Công chức của Sở KHĐT tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần 

bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định. 

Bước 3 – Xử lý hồ sơ 

Sau khi nhận được hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ của doanh nghiệp, công chức Sở KHĐT xử lý cấp 
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giấy chứng nhận Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chia, 

tách, hợp nhất, sáp nhập của doanh nghiệp. 

Bước 4 – Lưu hồ sơ 

Sau khi cấp giấy chứng nhận, công chức Sở KHĐT lưu hồ sơ Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và gửi thông tin cập nhật 

về Mã số thuế của doanh nghiệp để Cục Thuế tỉnh lưu vào hồ sơ. 

Bước 5- Trả kết quả 

Công chức Sở KHĐT tiếp nhận trả kết quả hồ sơ Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

các loại hình doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập. 

Bước 6 - Ký tên và Nhận kết quả  

Theo giấy hẹn, doanh nghiệp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Vĩnh Phúc để ký tên và nhận kết quả.  

Trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết của cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07h đến 11h 30, chiều từ 13h 30 đến 17h từ thứ 

hai đến thứ bảy hàng tuần, riêng ngày thứ bảy làm việc từ 07h đến 11h 30 (trừ ngày lễ, tết nghỉ). 

 



Hình 10.1: Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp 

chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hiện tại 

 
  



10.2. Quy trình tương lai thực hiện Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chia, 

tách, hợp nhất, sáp nhập 

* Mô tả chung 

Thực hiện đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu hồ sơ giấy và tiến hành thanh toán trực tuyến cho người dân, 

doanh nghiệp khi thực hiện TTHC, các cơ quan liên quan cần thiết phải liên thông về quy trình và chia sẻ thông tin với 

nhau. Với TTHC Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, 

doanh nghiệp có thể điền, nộp hồ sơ điện tử và lệ phí trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Sau đó, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư sẽ tiếp nhận và chuyển đến bộ phận xử lý để kiểm tra tính đúng đắn của các thông tin mà doanh nghiệp đã khai. 

Một số thông tin liên quan đến công dân như người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty có thể được trích xuất 

từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo mã định danh/số CMT/số Hộ chiếu. Một số thông tin liên quan đến doanh nghiệp 

có thể được trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp theo mã số doanh nghiệp. Một số giấy tờ khác 

liên quan trong thành phần hồ sơ cũng có thể được scan và gửi trực tuyến. Do vậy, giảm thiểu được hồ sơ giấy và làm đơn 

giản hóa quá trình thực hiện. Thông tin liên quan đến quá trình thanh toán điện tử cũng sẽ được thực hiện trực tuyến giữa 

trên Cổng TTĐT của tỉnh và HTTT của Ngân hàng. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp giấy chứng nhận Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình 

doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập. Tất cả quá trình này đều được thực hiện trên môi trường mạng. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 10.2: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp 

chia, tách, hợp nhất, sáp nhập mong muốn trong tương lai 
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Cơ quan thực hiện 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KHĐT 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cung cấp thông tin doanh nghiệp), Cục 
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Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (cung cấp thông tin về công 

dân), Cục Thuế tỉnh (cập nhật thông tin mới về MST), Ngân hàng (thanh toán điện tử) 

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
4 

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ điện tử trên cổng thông tin điện tử của tỉnh 

Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Ðối tượng thực hiện Doanh nghiệp 

Kết quả thực hiện 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (các loại hình doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp 

nhập) 

Lệ phí 
200.000 đồng/lần cấp 

(Nộp trực tuyến tại thời điểm nộp hồ sơ) 

Căn cứ pháp lý 

- Luật Doanh nghiệp năm 2005; 

-Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp; 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; 
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- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2010 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; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội; 

- Luật số 60/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Chứng khoán; 

- Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; 

- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

kinh doanh bất động sản; 

- Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 về Kinh doanh dịch vụ đòi nợ; 

- Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 05/6/2001 của Chính phủ Quy định về kinh doanh lữ hành, 

hướng dẫn du lịch; 

- Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ Quy định điều kiện thủ tục 

thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. 

Thành phần hồ sơ 

1. Trường hợp chia Công ty TNHH, Công ty CP thành một số Công ty cùng loại: 

- Biểu mẫu đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu) 

- Dự thảo Điều lệ Công ty; 

- Danh sách cổ đông, danh sách thành viên (theo mẫu) 

- Mã định danh/số CMT/số hộ chiếu của tất cả các cổ đông, thành viên sáng lập, người đại diện 

theo pháp luật 

- Bản scan Quyết định thành lập, Giấy CNĐKKD, giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực đối 
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với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân. 

- Quyết định chia Công ty; Biên bản họp HĐTV, Đại Hội đồng cổ đông về việc chia Công ty. 

- Mã Doanh nghiệp. 

- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế. 

2. Trường hợp tách Công ty TNHH, Công ty CP thành một số Công ty cùng loại: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu) 

- Dự thảo Điều lệ Công ty; 

- Danh sách cổ đông, danh sách thành viên (theo mẫu) 

 - Mã định danh/số CMT/số hộ chiếu của tất cả các cổ đông, thành viên sáng lập, người đại diện 

theo pháp luật 

 - Bản sao Quyết định thành lập, Giấy CNĐKKD, giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực đối 

với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân. 

 - Quyết định tách Công ty; Biên bản họp HĐTV, Đại Hội đồng cổ đông về việc tách Công ty. 

- Mã Doanh nghiệp. 

- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế. 

3. Trường hợp hợp nhất một số Công ty cùng loại thành một Công ty mới: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu) 

- Dự thảo Điều lệ Công ty; 

- Danh sách cổ đông, danh sách thành viên (theo mẫu) 

- Mã định danh/số CMT/số hộ chiếu của tất cả các cổ đông, thành viên sáng lập, người đại diện 

theo pháp luật 
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- Bản sao Quyết định thành lập, Giấy CNĐKKD, giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực đối 

với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân. 

- Biên bản họp HĐTV, Đại Hội đồng cổ đông về việc hợp nhất Công ty. 

- Hợp đồng hợp nhất Công ty 

- Mã Doanh nghiệp của các Công ty bị hợp nhất. 

4. Trường hợp sáp nhập một số Công ty cùng loại vào một Công ty khác: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu) 

- Dự thảo Điều lệ Công ty; 

- Danh sách cổ đông, danh sách thành viên (theo mẫu) 

- Mã định danh/số CMT/số hộ chiếu của tất cả các cổ đông, thành viên sáng lập, người đại diện 

theo pháp luật 

- Bản sao Quyết định thành lập, Giấy CNĐKKD, giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực đối 

với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân. 

- Biên bản họp HĐTV, Đại Hội đồng cổ đông về việc sáp nhập Công ty. 

- Hợp đồng sáp nhập Công ty 

- - Mã Doanh nghiệp của Công ty nhận sáp nhập và các Công ty bị sáp nhập. 

Trong đó: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển đổi (theo mẫu) Phụ lục 

I-1 đến phụ lục I-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT 

(PhụL1, PhụL2, PhụL3, PhụL4, PhụL5) 

- Danh sách thành viên, danh sách cổ đông sáng lập (theo mẫu) Phụ lục I-6 đến Phụ lục I-9 ban 

https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/Bao%20lucgd/tuyennv/PL%20I.doc
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https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/Bao%20lucgd/tuyennv/PL%20I.5.doc
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hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT (PhụL6, PhụL7, PhụL8, PhụL9) 

- Đối với ngành, nghề thuộc danh mục ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định, thì kèm theo 

hồ sơ ĐKKD phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền. 

- Đối với ngành, nghề thuộc danh mục ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì 

phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng Giám đốc) hoặc cá nhân 

làm việc tại doanh nghiệp. 

- Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật mới, thành viên 

góp vốn, cổ đông mới được tiếp nhận vào Công ty  (đối với trường hợp thay đổi Giám đốc, 

người đại diện theo pháp luật, thay đổi thành viên, cổ đông góp vốn). 

+ Đối với công dân Việt Nam ở trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân. 

+ Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Bản sao hợp lệ Hộ chiếu, các giấy tờ xác nhận 

nguồn gốc Việt Nam theo quy định. 

+ Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ Hộ chiếu, thẻ thường trú 

do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. 

+ Đối với người nước ngoài không thường  trú tại Việt Nam: Bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực. 

- Văn bản thoả thuận về việc chuyển nhượng phần vốn góp của người chuyển nhượng và người 

nhận chuyển nhượng (Hợp đồng chuyển nhượng vốn) có xác nhận của người đại diện theo pháp 

luật của Công ty. Hoặc các chứng từ, hồ sơ chuyển nhượng phần vốn góp có xác nhận của 

người đại diện theo pháp luật của Công ty. 

- Nếu thành viên mới tiếp nhận là tổ chức, cần nộp thêm các giấy tờ sau: 

https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/HDND%20tinh/Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20I.6.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/HDND%20tinh/Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20I.7.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/HDND%20tinh/Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20I.8.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/HDND%20tinh/Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20I.9.doc
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+ Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập (nếu có), Giấy chứng nhận ĐKKD. Nếu thành viên góp 

vốn là tổ chức nước ngoài, bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD phải có chứng thực của cơ quan 

nới tổ chức đó đăng ký kinh doanh không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh 

doanh. 

+ Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc cử người đại diện uỷ quyền của pháp nhân. 

+ Bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện uỷ quyền theo 

như nêu trên. 

+ Bảng cân đối tài sản đến thời điểm quyết định giảm vốn (đối với trường hợp giảm vốn điều 

lệ). 

(Trường hợp giảm vốn điều lệ đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp 

định thì cơ quan ĐKKD chỉ đăng ký giảm vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký 

sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó) 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Truy cập hệ thống, Điền thông tin, Nộp Lệ phí 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ điện tử và lệ phí trực tuyến 

bằng cách truy cập vào cổng thông tin của tỉnhchọn Sở Kế hoạch và Đầu tưchọn Cấp Giấy 

Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập. 

+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký 

điện tử . 

+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy 

biên nhận hồ sơ Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chia, 

tách, hợp nhất, sáp nhập qua mạng điện tử. 
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Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ 

Công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ điện tử của công dân Cấp Giấy Chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, sau đó, 

Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ điện tử, bao gồm cả việc thanh toán điện tử và thông 

tin doanh nghiệp liên quan như sau: 

+ Hệ thống thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kết nối đến Hệ thống thanh toán của Ngân 

hàng để thực hiện quy trình thanh toán điện tử của doanh nghiệp.  

+ Hệ thống thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kết nối đến CSDLQG về Đăng ký doanh nghiệp 

để trích xuất thông tin của doanh nghiệp thực hiện TTHC Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp các loại hình doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập. 

+ Hệ thống thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kết nối đến CSDLQG về Dân cư để trích xuất 

thông tin của công dân Việt Nam là người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty. 

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh 

nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, chuyển sang thực 

hiện bước 3 

Bước 3- Xử lý hồ sơ 

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, HTTT của Sở KHĐT xử lý cấp Giấy chứng 

nhận Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chia, tách, hợp 

nhất, sáp nhập 

Bước 4- Lưu hồ sơ 

HTTT của Sở KHĐT lưu hồ sơ Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình 
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doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập vào CSDL và đồng thời gửi thông tin mới cập nhật 

về MST sang Cục Thuế tỉnh để lưu vào CSDL của ngành thuế. 

Bước 5 – Trả kết quả 

HTTT của Sở KHĐT thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng 

nhận Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chia, tách, hợp 

nhất, sáp nhập. 

Bước 6 –Nhận kết quả 

Sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, người đại diện theo 

pháp luật nộp một bộ hồ sơ bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử đến 

Sở Kế hoạch và Đầu tư. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ bằng bản giấy 

và Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp qua đường bưu 

điện. 

Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đối chiếu đầu mục hồ sơ với 

đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận Cấp Giấy Chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập cho doanh 

nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất. 

Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận Cấp Giấy 

Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập mà 

Sở Kế hoạch và Đầu tư không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của 

doanh nghiệp không còn hiệu lực. 
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Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của bộ hồ sơ nộp 

bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản 

giấy không chính xác so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không 

thông báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì được coi là giả 

mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

 

  



Hình 10.2: Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp 

chia, tách, hợp nhất, sáp nhập mong muốn trong tương lai 

 
  



11. Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp 

11.1. Quy trình hiện tại thực hiện Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp 

* Mô tả chung 

Thủ tục hành chính Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp được thực hiện bởi Sở Tư pháp và có sự phối hợp của Công an tỉnh, 

Tòa án nhân dân tỉnh. Doanh nghiệp trực tiếp đến bộ phận 1 cửa nộp hồ sơ xin Cấp phiếu lý lịch tư phapr cho công dân Việt 

Nam, sau đó Sở Tư pháp sẽ tiếp nhận hồ sơ và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ để xử lý tiếp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc 

không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để công dân hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ 

sơ của công dân đầy đủ và hợp lệ, Sở Tư pháp sẽ xử lý và gửi hồ sơ công dân cần thiết sang Công an tỉnh và Tòa án nhân 

dân tỉnh để phối hợp xác nhận các thông tin về công dân (bao gồm cả thông tin cư trú và thông tin án tích của công dân). 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ bản giấy từ Sở Tư pháp, Công an tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh sẽ xử lý và gửi kết quả cho Sở Tư 

pháp tiếp tục xử lý và hoàn thiện Phiếu lý lịch tư pháp của công dân. Cuối cùng, theo giấy hẹn, doanh nghiệp sẽ đến Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp để ký tên và nhận kết quả.  

Do TTHC này được cung cấp ở dịch vụ công mức 2, nên người dân chỉ có thể đọc hướng dẫn cách thực hiện và tải 

đơn mẫu về để in và điền bằng bản giấy, chưa có nộp hồ sơ trực tuyến cũng như chưa có sự liên thông về quy trình, thông 

tin với các HTTT hoặc CSDLQG khác nên chưa giảm thiểu được thành phần hồ sơ giấy cho người dân, thêm nữa, việc 

thanh toán cũng chưa được thực hiện trực tuyến. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 11.1: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp hiện tại 

Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh 



Thông tin Nội dung 

Lĩnh vực Lý lịch tư pháp 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
2 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện đến Sở Tư pháp 

Thời hạn giải quyết 

+ 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp Công dân đang cư trú tại 

tỉnh Vĩnh Phúc);  

+ 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp công dân đã có thời gian cư 

trú ngoài tỉnh và công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài).  

Trường hợp hồ sơ phải xác minh tại các cơ quan có liên quan khác (do cá nhân đã có thời gian ở 

nhiều địa phương khác nhau, hoặc đã bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử…) thì thời hạn giải quyết 

có thể kéo dài hơn.  

+ Trường hợp công dân đã được cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 01 năm kể từ ngày cấp, nay 

có yêu cầu cấp lại thì thời hạn giải quyết là 08 ngày làm việc. 

Ðối tượng thực hiện Cá nhân 

Kết quả thực hiện Phiếu lý lịch tư pháp 

Lệ phí 
- Lệ phí là 200.000 đồng/lần/người. Trừ đối tượng được miễn lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp 

theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính 



Thông tin Nội dung 

phủ (Người thuộc hộ nghèo và người cư trú tại các xã khó khăn theo quy định của pháp luật).  

- Lệ phí là 100.000 đồng/lần/người (đối với học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, 

thân nhân liệt sĩ). 

Căn cứ pháp lý 

- Luật Lý lịch tư pháp năm 2009; 

- Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; 

- Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của 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 ngày 02/12/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp. 

Thành phần hồ sơ 

- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP - Thông tư số 

16/2013/TT-BTP); 

- Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân và Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú trong trường hợp không có 

nơi thường trú; 

- Bản chụp Hộ chiếu và Sổ Hộ khẩu hoặc giấy xác nhận của cơ quan Công an cấp xã có hộ khẩu 

tại tỉnh Vĩnh Phúc trước khi xuất cảnh (trong trường hợp công dân Việt Nam đang cư trú ở nước 

ngoài). 

* Trường hợp ủy quyền làm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp: 

- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (Mẫu số 04/2013/TT-LLTP - Thông tư số 

http://motcua.phutho.gov.vn/tttl/TIEN_GIANG/giayto/2014_05/1400961490_Mau_so_03-2013-TT-LLTP.doc
http://motcua.phutho.gov.vn/tttl/TIEN_GIANG/giayto/2014_05/1400961515_Mau_so_04-2013-TT-LLTP.doc


Thông tin Nội dung 

16/2013/TT-BTP); 

- Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân và Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú trong trường hợp không có 

nơi thường trú. 

- Bản chụp Hộ chiếu và Sổ Hộ khẩu hoặc giấy xác nhận của cơ quan Công an cấp xã có hộ khẩu 

tại Vĩnh Phúc trước khi xuất cảnh (trong trường hợp công dân Việt Nam đang cư trú ở nước 

ngoài). 

- Nộp văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật; người ủy quyền là người Việt Nam định cư 

ở nước ngoài thì văn bản ủy quyền phải có chứng nhận của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan 

lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Trường hợp người yêu cầu 

cấp phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp thì 

không cần văn bản ủy quyền. 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ bản giấy, nộp hồ sơ và nộp lệ phí 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ bản giấy, nộp lệ phí trực tiếp tại 

Phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc (Số 12, Trường Chinh, Đống Đa, Vĩnh 

Yên, Vĩnh Phúc). 

Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ Cấp phiếu lý lịch tư pháp 

Công chức của Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ điện tử của công dân Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, sau 

đó, Kiểm tra tính kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần 

bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định. 



Thông tin Nội dung 

Bước 3- Xử lý hồ sơ Cấp phiếu lý lịch tư pháp 

Công chức Sở Tư pháp xử lý hồ sơ Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, trong đó bao gồm cả việc gửi hồ 

sơ để lấy thông tin định danh, cư trú và án tích của công dân, cụ thể như sau: 

+ Sở Tư pháp sẽ gửi hồ sơ công dân cần thiết sang Công an tỉnh để yêu cầu xác minh thông tin 

định danh và quá trình cư trú của công dân.  

+ Đồng thời, Sở Tư pháp gửi hồ sơ công dân cần thiết sang Tòa án nhân dân tỉnh để yêu cầu xác 

minh thông tin về án tích đối với công dân. 

Bước 4 – Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin định danh, cư trú và án tích 

+ Công chức của Công an tỉnh tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin định danh, 

cư trú từ Sở Tư pháp 

+ Công chức của Toàn án nhân dân tỉnh tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin 

án tích từ Sở Tư pháp. 

Bước 5 – Xử lý hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin định danh, cư trú và án tích 

+ Công chức của Công an tỉnh xử lý cung cấp thông tin định danh, cư trú về công dân từ dữ liệu 

có sẵn của Công an tỉnh theo yêu cầu của Sở Tư pháp 

+ Công chức của Toàn án nhân dân tỉnh xử lý cung cấp thông tin án tích về công dân từ dữ liệu 

của Tòa án nhân dân tỉnh theo yêu cầu của Sở Tư pháp 

Bước 6 - Trả kết quả hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin định danh, cư trú và án tích 

+ Công chức của Công an tỉnh gửi thông tin định danh, cư trú về công dân theo yêu cầu đến Sở 

Tư pháp 

+ Công chức của Toàn án nhân dân tỉnh gửi thông tin án tích về công dân theo yêu cầu đến Sở 



Thông tin Nội dung 

Tư pháp 

Bước 7 - Lưu hồ sơ Cấp phiếu lý lịch tư pháp 

Sau khi nhận được thông tin định danh, cư trú, án tích của công dân, Công chức của Sở Tư pháp 

thực hiện Cấp phiếu lý lịch tư pháp và lưu hồ sơ Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp 

Bước 8 – Trả kết quả Cấp phiếu lý lịch tư pháp 

Công chức Sở Tư pháp tiếp nhận trả Phiếu lý lịch tư pháp 

Sau khi nhận được thông tin về định danh, quá trình cư trú và án tích của công dân, Sở KHĐT 

tiếp tục hoàn thiện cấp phiếu lý lịch tư pháp và tiếp nhận trả kết quả 

Bước 9 - Ký tên và Nhận kết quả Cấp phiếu lý lịch tư pháp 

Theo giấy hẹn, doanh nghiệp đến phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc để ký 

tên và nhận phiếu lý lịch tư pháp. 

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, riêng sáng thứ bảy từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút (trừ 

các ngày lễ, tết). 

 

  



Hình 11.1: Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp phiếu lý lịch tư pháp hiện tại cho công dân Việt Nam 

 
  



11.2. Quy trình tương lai thực hiện Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp 

* Mô tả chung 

Thực hiện đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ và giảm thiểu hồ sơ giấy cho công dân khi thực hiện TTHC, các cơ quan 

liên quan cần thiết phải liên thông về quy trình và chia sẻ thông tin với nhau. Với TTHC Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, công 

dân có thể điền, nộp hồ sơ điện tử và lệ phí trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Sau đó, Sở Tư pháp sẽ tiếp nhận 

và chuyển đến bộ phận xử lý để kiểm tra tính đúng đắn của các thông tin mà công dân đã khai. Một số thông tin liên quan 

đến công dân đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp như thông tin định danh, thông tin về quá trình cư trú có thể được trích xuất 

từ HTTT về cư trú của Công an tỉnh, những thông tin về án tích của công dân có thể được trích xuất từ HTTT về án tích của 

Tòa án nhân dân tích. Một số giấy tờ liên quan trong thành phần hồ sơ có thể được scan và gửi trực tuyến. Do đó, giảm 

thiểu được hồ sơ giấy cho công dân. Việc thanh toán lệ phí cũng sẽ được thực hiện trực tuyến giữa Cổng TTĐT của tỉnh với 

HTTT của ngân hàng. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện, Sở Tư pháp sẽ hoàn thiện quy trình cấp Phiếu lý lịch tư pháp và thông báo 

qua mạng điện tử cho công dân về việc cấp phiếu lý lịch tư pháp. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 11.2: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp phiếu lý lịch tư pháp mong muốn trong tương lai 

Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh (thông tin định danh, cư trú), Tòa án nhân dân tỉnh 

(thông tin án tích), Ngân hàng (thanh toán trực tuyến) 

Lĩnh vực Lý lịch tư pháp 

Mức độ cung cấp dịch 4 



Thông tin Nội dung 

vụ công 

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ điện tử trên cổng thông tin điện tử của tỉnh 

Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Ðối tượng thực hiện Cá nhân 

Kết quả thực hiện Phiếu lý lịch tư pháp 

Lệ phí 

- Lệ phí là 200.000 đồng/lần/người. Trừ đối tượng được miễn lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp 

theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của 

Chính phủ (Người thuộc hộ nghèo và người cư trú tại các xã khó khăn theo quy định của pháp 

luật).  

- Lệ phí là 100.000 đồng/lần/người (đối với học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, 

thân nhân liệt sĩ). 

- Nộp trực tuyến tại thời điểm nộp hồ sơ 

Căn cứ pháp lý 

- Luật Lý lịch tư pháp năm 2009; 

- Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; 

- Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng 



Thông tin Nội dung 

dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp; 

- Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02/12/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp. 

Thành phần hồ sơ 

- Biểu mẫu yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP - Thông tư số 

16/2013/TT-BTP); 

- Mã định danh/số CMT/số Hộ chiếu của người đi ĐK cấp phiếu LLTP; 

- Bản scan Hộ chiếu và Sổ Hộ khẩu hoặc giấy xác nhận của cơ quan Công an cấp xã có hộ khẩu 

tại tỉnh Vĩnh Phúc trước khi xuất cảnh (trong trường hợp công dân Việt Nam đang cư trú ở nước 

ngoài). 

* Trường hợp ủy quyền làm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp: 

- Biểu mẫu yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (Mẫu số 04/2013/TT-LLTP - Thông tư số 

16/2013/TT-BTP); 

- Mã định danh/số CMT/số Hộ chiếu của người đi ĐK cấp phiếu LLTP của người được ủy 

quyền. 

- Bản scan Hộ chiếu và Sổ Hộ khẩu hoặc giấy xác nhận của cơ quan Công an cấp xã có hộ khẩu 

tại Vĩnh Phúc trước khi xuất cảnh (trong trường hợp công dân Việt Nam đang cư trú ở nước 

ngoài). 

- Nộp scan văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật; người ủy quyền là người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài thì văn bản ủy quyền phải có chứng nhận của cơ quan đại diện ngoại giao, 

cơ quan lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Trường hợp 

người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp phiếu lý 

http://motcua.phutho.gov.vn/tttl/TIEN_GIANG/giayto/2014_05/1400961490_Mau_so_03-2013-TT-LLTP.doc
http://motcua.phutho.gov.vn/tttl/TIEN_GIANG/giayto/2014_05/1400961515_Mau_so_04-2013-TT-LLTP.doc
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lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền. 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Truy cập hệ thống, Điền thông tin, Nộp Lệ phí 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ điện tử và lệ phí trực tuyến 

bằng cách truy cập vào cổng thông tin của tỉnh Sở Tư phápCấp phiếu lý lịch tư pháp. 

+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử vào hồ sơ đăng ký điện tử. 

+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy 

biên nhận hồ sơ Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua mạng điện tử. 

Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ Cấp PLLTP 

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, bao gồm cả thanh toán lệ 

phí. Hệ thống thông tin của Sở Tư pháp sẽ kết nối đến Hệ thống thanh toán của Ngân hàng để 

thực hiện quy trình thanh toán điện tử của công dân. 

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì gửi thông báo qua mạng và yêu cầu công dân bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp. 

+ Trường hợp hồ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận và gửi Giấy biên nhận điện tử đã tiếp 

nhận hồ sơ cấp phiếu lý lịch của công dân. 

Bước 3- Xử lý hồ sơ Cấp PLLTP 

HTTT của Sở Tư pháp xử lý hồ sơ Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, trong đó bao gồm cả việc gửi hồ 

sơ để lấy thông tin định danh, cư trú và án tích của công dân, cụ thể như sau: 

+ HTTT của Sở Tư pháp sẽ gửi hồ sơ công dân cần thiết sang HTTT của Công an tỉnh để yêu 

cầu xác minh thông tin định danh và quá trình cư trú của công dân.  

+ Đồng thời, HTTT của Sở Tư pháp gửi hồ sơ công dân cần thiết sang HTTT của Tòa án nhân 



Thông tin Nội dung 

dân tỉnh để yêu cầu xác minh thông tin về án tích đối với công dân. 

Bước 4 – Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin định danh, cư trú và án tích 

+ HTTT của Công an tỉnh tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin định danh, cư 

trú từ HTTT của Sở Tư pháp 

+ HTTT của Toàn án nhân dân tỉnh tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin án 

tích từ HTTT của Sở Tư pháp. 

Bước 5 – Xử lý hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin định danh, cư trú và án tích 

+ HTTT của Công an tỉnh xử lý cung cấp thông tin định danh, cư trú về công dân từ dữ liệu có 

sẵn của Công an tỉnh theo yêu cầu của Sở Tư pháp 

+ HTTT của Toàn án nhân dân tỉnh xử lý cung cấp thông tin án tích về công dân từ dữ liệu của 

Tòa án nhân dân tỉnh theo yêu cầu của Sở Tư pháp 

Bước 6 - Trả kết quả hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin định danh, cư trú và án tích 

+ HTTT của Công an tỉnh gửi thông tin định danh, cư trú về công dân theo yêu cầu đến HTTT 

của Sở Tư pháp 

+ HTTT của Toàn án nhân dân tỉnh gửi thông tin án tích về công dân theo yêu cầu đến HTTT 

của Sở Tư pháp 

Bước 7 - Lưu hồ sơ Cấp phiếu lý lịch tư pháp 

Sau khi nhận được thông tin định danh, cư trú, án tích của công dân, HTTT của Sở Tư pháp 

thực hiện Cấp phiếu lý lịch tư pháp và lưu hồ sơ Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp vào CSDL 

Bước 8 – Trả kết quả Cấp phiếu lý lịch tư pháp 

HTTT của Sở Tư pháp thông báo qua mạng cho công dân về việc trả Phiếu lý lịch tư pháp 
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Bước 9 - Nhận kết quả Cấp phiếu lý lịch tư pháp 

Sau khi nhận được thông báo về việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp, người đại diện theo pháp luật 

nộp một bộ hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ cấp 

phiếu lý lịch tư pháp qua mạng điện tử đến Sở Tư pháp. Người đại diện theo pháp luật có thể 

nộp trực tiếp hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ cấp phiếu 

lý lịch tư pháp qua mạng điện tử tại Sở Tư pháp hoặc nộp qua đường bưu điện. 

Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Sở Tư pháp đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ 

công dân đã gửi qua mạng điện tử và trao Phiếu lý lịch tư pháp nếu nội dung đối chiếu thống 

nhất. 

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của bộ hồ sơ nộp 

bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản 

giấy không chính xác so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không 

thông báo với Sở Tư pháp tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì được coi là giả mạo hồ sơ 

và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

 

  



Hình 11.2: Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp phiếu lý lịch tư pháp tương lai cho công dân Việt Nam 

 



12. Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu  

12.1. Quy trình hiện tại thực hiện Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu  

* Mô tả chung 

Để thực hiện Thủ tục hành chính Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ 

bản giấy theo hướng dẫn trên https://vinhphuc.gov.vn/ chọn TTHC Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu, 

sau đó đến nộp trực tiếp tại Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc. 

Sở Công thương sẽ tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp về TTHC Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu, 

xem xét tính hợp lệ của hồ sơ để xử lý tiếp. Trường hợp hồ sơ của doanh nghiệp hợp lệ, Sở Công thương sẽ hoàn thiện giấy 

phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu. Cuối cùng, theo giấy hẹn, doanh nghiệp sẽ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Công thương để ký tên và nhận kết quả.  

Do TTHC này được cung cấp ở dịch vụ công mức 2, nên người dân chỉ có thể đọc hướng dẫn cách thực hiện và tải 

đơn mẫu về để in và điền bằng bản giấy, chưa có nộp hồ sơ trực tuyến cũng như chưa có sự liên thông về quy trình, thông 

tin với các HTTT hoặc CSDLQG khác nên chưa giảm thiểu được thành phần hồ sơ giấy cho người dân, thêm nữa, việc 

thanh toán cũng chưa được thực hiện trực tuyến. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 12.1: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu  hiện tại 

Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương 

Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng 

Mức độ cung cấp dịch 2 

https://vinhphuc.gov.vn/
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vụ công 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện đến Sở Công thương 

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

Ðối tượng thực hiện Doanh nghiệp 

Kết quả thực hiện Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu.  

Lệ phí 

a. Phí thẩm định: 

+ Đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn thành phố và thị 

xã: 1.200.000đồng/ điểm kinh doanh/ lần thẩm định. 

+ Đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn các huyện còn lại: 

600.000đồng/ điểm kinh doanh / lần thẩm định. 

+ Đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố và thị 

xã là 400.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

+ Đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn các huyện còn 

lại là 200.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

b. Mức thu lệ phí: 

+ Đối với các điểm kinh doanh trên địa bàn thành phố và thị xã: 200.000đồng/giấy/lần cấp. 

+ Đối với các điểm kinh doanh trên địa bàn các huyện còn lại: 100.000đồng/giấy/lần cấp 
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Căn cứ pháp lý 

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh 

doanh rượu. 

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính 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 có điều 

kiện thuộc lĩnh vực thương mại, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. 

Thành phần hồ sơ 

 - Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu theo Mẫu tại Phụ lục 29 kèm 

theo Thông tư 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014. 

- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

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

- Bản cam kết do doanh nghiệp tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân 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 tại các cửa hàng kinh doanh và kho hàng của mình. 

- Báo cáo kết quả 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; 

+ Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống bán buôn. 

- 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 và Giấy 

https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/TNQT/TTHC_TUPHAP2/Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%2029.doc
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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). 

- Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc 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). 

- 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. 

- 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 quyền sử dụng 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 gianvận chuyển. 

- 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 có 

số dư tài khoản tối thiểu 300 triệu đồng). 

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

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ bản giấy, nộp hồ sơ và nộp lệ phí 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ bản giấy, nộp lệ phí trực tiếp tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc. 

Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ 
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Công chức của Sở Công thương tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần 

bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định. 

Bước 3 -  Xử lý hồ sơ 

Công chức của Sở Công thương tiến hành thẩm định và nếu đủ điều kiện sẽ Cấp Giấy phép kinh 

doanh bán buôn sản phẩm rượu cho doanh nghiệp. 

Bước 4 – Lưu hồ sơ 

Công chức của Sở Công thương lưu hồ sơ Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu  

của doanh nghiệp 

Bước 5 – Trả kết quả 

Công chức của Sở Công thương tiếp nhận trả kết quả Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm 

rượu cho doanh nghiệp. 

Bước 6 - Ký tên và Nhận kết quả  

Theo giấy hẹn, doanh nghiệp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tỉnh Vĩnh 

Phúc để ký tên và nhận kết quả.  

Trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết của doanh nghiệp nộp hồ sơ (giấy cam kết 

doanh nghiệp  tự viết). 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07h đến 11h 30, chiều từ 13h 30 đến 17h từ thứ 

hai đến thứ bảy hàng tuần, riêng ngày thứ bảy làm việc từ 07h đến 11h 30 (trừ ngày lễ, tết nghỉ). 

 



Hình 12.1: Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu hiện tại 

  



12.2. Quy trình tương lai thực hiện Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu  

* Mô tả chung 

Thực hiện đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu hồ sơ giấy và tiến hành thanh toán trực tuyến cho công dân, 

doanh nghiệp khi thực hiện TTHC, các cơ quan liên quan cần thiết phải liên thông về quy trình và chia sẻ thông tin với 

nhau. Với TTHC Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu , doanh nghiệp có thể điền, nộp hồ sơ điện tử và lệ 

phí trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Sau đó, Sở Công thương sẽ tiếp nhận và chuyển đến bộ phận xử lý để 

kiểm tra tính đúng đắn của các thông tin mà doanh nghiệp đã khai. Một số thông tin liên quan đến doanh nghiệp có thể được 

trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp. Một số giấy tờ khác liên quan trong thành phần hồ sơ cũng 

có thể được scan và gửi trực tuyến, do vậy, giảm thiểu được giấy tờ cho doanh nghiệp. Thông tin liên quan đến quá trình 

thanh toán điện tử cũng sẽ được thực hiện trực tuyến giữa trên Cổng TTĐT và HTTT của Ngân hàng. Khi thẩm định hồ sơ 

doanh nghiệp đã đủ điều kiện, Sở Công thương sẽ Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu  và thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy phép. Tất cả quá trình này đều được thực hiện trên môi trường mạng. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 12.2: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu mong muốn trong 

tương lai 

Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cung cấp thông tin về doanh nghiệp), 

Ngân hàng (thanh toán điện tử) 

Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng 



Thông tin Nội dung 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
4 

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ điện tử trên cổng thông tin điện tử của tỉnh 

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

Ðối tượng thực hiện Doanh nghiệp 

Kết quả thực hiện Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu.  

Lệ phí 

a. Phí thẩm định: 

+ Đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn thành phố và thị 

xã: 1.200.000đồng/ điểm kinh doanh/ lần thẩm định. 

+ Đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn các huyện còn 

lại: 600.000đồng/ điểm kinh doanh / lần thẩm định. 

+ Đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố và 

thị xã là 400.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

+ Đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn các huyện còn 

lại là 200.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

b. Mức thu lệ phí: 

+ Đối với các điểm kinh doanh trên địa bàn thành phố và thị xã: 200.000đồng/giấy/lần cấp. 

+ Đối với các điểm kinh doanh trên địa bàn các huyện còn lại: 100.000đồng/giấy/lần cấp 



Thông tin Nội dung 

Nộp trực tuyến tại thời điểm nộp hồ sơ 

Căn cứ pháp lý 

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh 

doanh rượu. 

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 

số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính 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 có điều 

kiện thuộc lĩnh vực thương mại, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. 

Thành phần hồ sơ 

 - Biểu mẫu đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu theo Mẫu tại Phụ lục 

29 kèm theo Thông tư 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014. 

- Bản scan Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

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

- Bản cam kết do doanh nghiệp tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân 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 tại các cửa hàng kinh doanh và kho hàng của mình. 

- Báo cáo kết quả 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; 

+ Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống bán buôn. 

https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/TNQT/TTHC_TUPHAP2/Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%2029.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/TNQT/TTHC_TUPHAP2/Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%2029.doc


Thông tin Nội dung 

- 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 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). 

- Bản scan các văn bản giới thiệu hoặc 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). 

- Bản scan 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. 

- 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 quyền sử dụng 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 

gianvận chuyển. 

- 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 

có số dư tài khoản tối thiểu 300 triệu đồng). 

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

- Mã số doanh nghiệp 



Thông tin Nội dung 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Truy cập hệ thống, Điền thông tin, Nộp Lệ phí 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ điện tử và lệ phí trực tuyến 

bằng cách truy cập vào cổng thông tin của tỉnhchọn Sở Công thươngchọn Cấp Giấy phép 

kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu  

+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử vào hồ sơ đăng ký điện tử. 

+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy 

biên nhận hồ sơ Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu . 

Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ 

Công chức của Sở Công thương tiếp nhận hồ sơ điện tử của doanh nghiệp Cấp Giấy phép kinh 

doanh bán buôn sản phẩm rượu , sau đó, Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ điện tử, bao 

gồm cả việc thanh toán điện tử và thông tin doanh nghiệp liên quan như sau: 

+ Hệ thống thông tin của Sở Công thương sẽ kết nối đến Hệ thống thanh toán của Ngân hàng để 

thực hiện quy trình thanh toán điện tử của doanh nghiệp.  

+ Hệ thống thông tin của Sở Công thương sẽ kết nối đến CSDLQG về ĐKDN để trích xuất 

thông tin của doanh nghiệp xin Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu . 

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Công thương gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để 

yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, chuyển sang thực hiện bước 

3 

Bước 3- Xử lý hồ sơ 

Sở Công thương tiến hành thẩm định, Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu  

Bước 4 – Lưu hồ sơ 



Thông tin Nội dung 

HTTT của Sở Công thương lưu hồ sơ Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu  của 

doanh nghiệp vào CSDL 

Bước 5- Trả kết quả 

HTTT của Sở Công thương thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc Cấp Giấy 

phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu . 

Bước 6 –Nhận kết quả 

Sau khi nhận được thông báo về việc Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu, 

người đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ 

qua mạng điện tử đến Sở Công thương. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ 

bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử tại Sở Công thương hoặc nộp qua 

đường bưu điện. 

Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Sở Công thương đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục 

hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm 

rượu cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất. 

Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc Cấp Giấy phép kinh doanh bán 

buôn sản phẩm rượu mà Sở Công thương không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng 

ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. 

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của bộ hồ sơ nộp 

bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản 

giấy không chính xác so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không 

thông báo với Sở Công thương tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì được coi là giả mạo hồ 



Thông tin Nội dung 

sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

 

  



Hình 12.2: Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu mong muốn trong 

tương lai 

 



 

13. Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá 

13.1. Quy trình hiện tại thực hiện Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá 

* Mô tả chung 

Để thực hiện Thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp chuẩn bị hồ 

sơ bản giấy theo hướng dẫn trên https://vinhphuc.gov.vn/ chọn TTHC Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm 

thuốc lá, sau đó đến nộp trực tiếp tại Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc. 

Sở Công thương sẽ tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp về TTHC Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc 

lá, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ để xử lý tiếp. Trường hợp hồ sơ của doanh nghiệp hợp lệ, Sở Công thương sẽ hoàn thiện 

Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá. Cuối cùng, theo giấy hẹn, doanh nghiệp sẽ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Công thương để ký tên và nhận kết quả.  

Do TTHC này được cung cấp ở dịch vụ công mức 2, nên người dân chỉ có thể đọc hướng dẫn cách thực hiện và tải 

đơn mẫu về để in và điền bằng bản giấy, chưa có nộp hồ sơ trực tuyến cũng như chưa có sự liên thông về quy trình, thông 

tin với các HTTT hoặc CSDLQG khác nên chưa giảm thiểu được thành phần hồ sơ giấy cho người dân, thêm nữa, việc 

thanh toán cũng chưa được thực hiện trực tuyến. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 13.1: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá hiện tại 

Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương 

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa 

https://vinhphuc.gov.vn/


Thông tin Nội dung 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
2 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện đến Sở Công thương 

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

Ðối tượng thực hiện Doanh nghiệp 

Kết quả thực hiện Giấy phép 

Lệ phí 
Đối với các điểm kinh doanh tại thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã lệ phí 50.000đồng/giấy phép 

đối với các điểm kinh doanh tại các khu vực ngoài thành phố, thị xã lệ phí 25.000đồng/giấy phép 

Căn cứ pháp lý 

- Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh 

doanh thuốc lá 

- Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28/01/2011 

- Thông tư liên bộ số 72/TT/LB ngày 08/11/1996 hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý phí thẩm 

định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại theo quy định tại Nghị định số 

2/CP ngày 05/01/1995. 

Thành phần hồ sơ 

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá 

(theo mẫu của Phụ lục 8 Thông tư 14/2008/TT-BCT); 

2. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế; 
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3. Văn bản giới thiệu của doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá, thương nhân bán buôn khác, 

trong đó ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh; 

4. Phương án kinh doanh, gồm: 

- Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bản sao hợp lệ các 

hợp đồng mua bán (hoặc đại lý mua bán) với các doanh nghiệp bán hàng (nếu đã kinh doanh), 

trong đó nêu rõ: các số liệu tổng hợp về loại sản phẩm thuốc lá, giá mua, giá bán, số lượng và trị 

giá mua, bán (tổng số và phân chia theo doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá và theo địa 

bàn kinh doanh), các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận...; 

- Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo kể từ năm thương nhân xin cấp Giấy phép kinh 

doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá; trong đó nêu rõ: tên, địa chỉ của doanh 

nghiệp sẽ bán hàng cho mình, loại sản phẩm thuốc lá, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, 

bán (tổng số và phân chia theo doanh nghiệp bán hàng và theo địa bàn kinh doanh), các khoản 

thuế sẽ nộp, lợi nhuận...; 

- Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối; 

- Bảng kê cơ sở vật chất kỹ thuật (kho hàng, phương tiện vận chuyển...), nguồn nhân lực phục vụ 

cho quá trình kinh doanh sản phẩm thuốc lá của mình...; 

- Bảng kê Danh sách thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối của mình, bao gồm: tên 

thương nhân, địa chỉ trụ sở chính của thương nhân, địa chỉ cửa hàng bán buôn, bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá (nếu có), mã số thuế, bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu đã 

kinh doanh), địa bàn kinh doanh (dự kiến phân công). 

5. Tài liệu chứng minh năng lực của doanh nghiệp, gồm: 
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- Hồ sơ về kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng) bao gồm: quyền sử dụng kho (là sở hữu, đồng sở 

hữu của thương nhân hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm), địa điểm và năng lực 

của kho, các yếu tố kỹ thuật để bảo đảm bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong 

thời gian lưu kho; 

- Hồ sơ về phương tiện vận chuyển bao gồm: quyền sử dụng phương tiện vận chuyển (là sở hữu, 

đồng sở hữu của thương nhân hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm), năng lực vận 

chuyển, các yếu tố kỹ thuật để bảo đảm bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong 

thời gian vận chuyển; 

- Hồ sơ về năng lực tài chính: xác nhận vốn tự có hoặc bảo lãnh của doanh nghiệp bán hàng hoặc 

của ngân hàng nơi thương nhân mở tài khoản... về việc bảo đảm tài chính cho toàn bộ hệ thống 

phân phối của mình hoạt động bình thường. 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ bản giấy, nộp hồ sơ và nộp lệ phí 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ bản giấy, nộp lệ phí trực tiếp tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc. 

Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ 

Công chức của Sở Công thương tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần 

bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định. 

Bước 3 -  Xử lý hồ sơ 

Công chức của Sở Công thương tiến hành thẩm định và nếu đủ điều kiện sẽ Cấp giấy phép kinh 
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doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá cho doanh nghiệp. 

Bước 4 – Lưu hồ sơ 

Công chức của Sở Công thương lưu hồ sơ Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá 

của doanh nghiệp 

Bước 5 – Trả kết quả 

Công chức của Sở Công thương tiếp nhận trả kết quả Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm 

rượu (cấp mới hoặc cấp lại do hết thời hạn hiệu lực) cho doanh nghiệp. 

Bước 6 - Ký tên và Nhận kết quả  

Theo giấy hẹn, doanh nghiệp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tỉnh Vĩnh 

Phúc để ký tên và nhận kết quả.  

Trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết của doanh nghiệp nộp hồ sơ (giấy cam kết 

doanh nghiệp  tự viết). 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07h đến 11h 30, chiều từ 13h 30 đến 17h từ thứ 

hai đến thứ bảy hàng tuần, riêng ngày thứ bảy làm việc từ 07h đến 11h 30 (trừ ngày lễ, tết nghỉ). 

 



Hình 13.1: Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá hiện tại 

  



13.2. Quy trình tương lai thực hiện Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá 

* Mô tả chung 

Thực hiện đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu hồ sơ giấy và tiến hành thanh toán trực tuyến cho công dân, 

doanh nghiệp khi thực hiện TTHC, các cơ quan liên quan cần thiết phải liên thông về quy trình và chia sẻ thông tin với 

nhau. Với TTHC Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp có thể điền, nộp hồ sơ điện tử và lệ 

phí trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Sau đó, Sở Công thương sẽ tiếp nhận và chuyển đến bộ phận xử lý để 

kiểm tra tính đúng đắn của các thông tin mà doanh nghiệp đã khai. Một số thông tin liên quan đến doanh nghiệp có thể được 

trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp. Một số giấy tờ khác liên quan trong thành phần hồ sơ cũng 

có thể được scan và gửi trực tuyến, do vậy, giảm thiểu được giấy tờ cho doanh nghiệp. Thông tin liên quan đến quá trình 

thanh toán điện tử cũng sẽ được thực hiện trực tuyến giữa trên Cổng TTĐT và HTTT của Ngân hàng. Khi thẩm định hồ sơ 

doanh nghiệp đã đủ điều kiện, Sở Công thương sẽ Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá và thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy phép. Tất cả quá trình này đều được thực hiện trên môi trường mạng. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 13.2: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá mong muốn trong 

tương lai 

Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cung cấp thông tin về doanh nghiệp), 

Ngân hàng (thanh toán điện tử) 

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa 
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Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
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Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ điện tử trên cổng thông tin điện tử của tỉnh 

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

Ðối tượng thực hiện Doanh nghiệp 

Kết quả thực hiện Giấy phép 

Lệ phí 

Đối với các điểm kinh doanh tại thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã lệ phí 50.000đồng/giấy phép 

đối với các điểm kinh doanh tại các khu vực ngoài thành phố, thị xã lệ phí 25.000đồng/giấy 

phép 

Căn cứ pháp lý 

- Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh 

doanh thuốc lá 

- Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28/01/2011 

- Thông tư liên bộ số 72/TT/LB ngày 08/11/1996 hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý phí thẩm 

định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại theo quy định tại Nghị định số 

2/CP ngày 05/01/1995. 

Thành phần hồ sơ 
1. Biểu mẫu đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc 

lá (theo mẫu của Phụ lục 8 Thông tư 14/2008/TT-BCT); 
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2. Mã số doanh nghiệp; 

3. Văn bản giới thiệu của doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá, thương nhân bán buôn 

khác, trong đó ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh; 

4. Phương án kinh doanh, gồm: 

- Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bản sao hợp lệ 

các hợp đồng mua bán (hoặc đại lý mua bán) với các doanh nghiệp bán hàng (nếu đã kinh 

doanh), trong đó nêu rõ: các số liệu tổng hợp về loại sản phẩm thuốc lá, giá mua, giá bán, số 

lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá 

và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận...; 

- Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo kể từ năm thương nhân xin cấp Giấy phép kinh 

doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá; trong đó nêu rõ: tên, địa chỉ của 

doanh nghiệp sẽ bán hàng cho mình, loại sản phẩm thuốc lá, giá mua, giá bán, số lượng và trị 

giá mua, bán (tổng số và phân chia theo doanh nghiệp bán hàng và theo địa bàn kinh doanh), 

các khoản thuế sẽ nộp, lợi nhuận...; 

- Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối; 

- Bảng kê cơ sở vật chất kỹ thuật (kho hàng, phương tiện vận chuyển...), nguồn nhân lực phục 

vụ cho quá trình kinh doanh sản phẩm thuốc lá của mình...; 

- Bảng kê Danh sách thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối của mình, bao gồm: tên 

thương nhân, địa chỉ trụ sở chính của thương nhân, địa chỉ cửa hàng bán buôn, bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá (nếu có), mã số thuế, bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu đã 

kinh doanh), địa bàn kinh doanh (dự kiến phân công). 
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5. Tài liệu chứng minh năng lực của doanh nghiệp, gồm: 

- Hồ sơ về kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng) bao gồm: quyền sử dụng kho (là sở hữu, đồng sở 

hữu của thương nhân hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm), địa điểm và năng lực 

của kho, các yếu tố kỹ thuật để bảo đảm bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong 

thời gian lưu kho; 

- Hồ sơ về phương tiện vận chuyển bao gồm: quyền sử dụng phương tiện vận chuyển (là sở hữu, 

đồng sở hữu của thương nhân hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm), năng lực vận 

chuyển, các yếu tố kỹ thuật để bảo đảm bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong 

thời gian vận chuyển; 

- Hồ sơ về năng lực tài chính: xác nhận vốn tự có hoặc bảo lãnh của doanh nghiệp bán hàng 

hoặc của ngân hàng nơi thương nhân mở tài khoản... về việc bảo đảm tài chính cho toàn bộ hệ 

thống phân phối của mình hoạt động bình thường. 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Truy cập hệ thống, Điền thông tin, Nộp Lệ phí 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ điện tử và lệ phí trực tuyến 

bằng cách truy cập vào cổng thông tin của tỉnhchọn Sở Công thươngchọn Cấp giấy phép 

kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá 

+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử vào hồ sơ đăng ký điện tử. 

+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy 

biên nhận hồ sơ Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá. 

Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ 

Công chức của Sở Công thương tiếp nhận hồ sơ điện tử của doanh nghiệp Cấp giấy phép kinh 
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doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá, sau đó, Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ điện tử, 

bao gồm cả việc thanh toán điện tử và thông tin doanh nghiệp liên quan như sau: 

+ Hệ thống thông tin của Sở Công thương sẽ kết nối đến Hệ thống thanh toán của Ngân hàng để 

thực hiện quy trình thanh toán điện tử của doanh nghiệp.  

+ Hệ thống thông tin của Sở Công thương sẽ kết nối đến CSDLQG về ĐKDN để trích xuất 

thông tin của doanh nghiệp xin Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá. 

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Công thương gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để 

yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, chuyển sang thực hiện bước 
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Bước 3- Xử lý hồ sơ 

Sở Công thương tiến hành thẩm định, Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá 

Bước 4 – Lưu hồ sơ 

HTTT của Sở Công thương lưu hồ sơ Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá 

của doanh nghiệp vào CSDL 

Bước 5- Trả kết quả 

HTTT của Sở Công thương thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc Cấp giấy 

phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá. 

Bước 6 –Nhận kết quả 

Sau khi nhận được thông báo về việc Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá, 

người đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ 

qua mạng điện tử đến Sở Công thương. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ 



Thông tin Nội dung 

bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử tại Sở Công thương hoặc nộp qua 

đường bưu điện. 

Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Sở Công thương đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục 

hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm 

thuốc lá cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất. 

Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc Cấp giấy phép kinh doanh bán 

buôn sản phẩm thuốc lá mà Sở Công thương không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ 

đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. 

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của bộ hồ sơ nộp 

bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản 

giấy không chính xác so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không 

thông báo với Sở Công thương tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì được coi là giả mạo hồ 

sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

 

  



Hình 13.2: Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá mong muốn trong 

tương lai 

 



 

14. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 

14.1. Quy trình hiện tại thực hiện Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 

* Mô tả chung 

Để thực hiện Thủ tục hành chính Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu, doanh nghiệp chuẩn bị 

hồ sơ bản giấy theo hướng dẫn trên https://vinhphuc.gov.vn/ chọn TTHC Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán 

lẻ xăng dầu, sau đó đến nộp trực tiếp tại Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc. 

Sở Công thương sẽ tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp về TTHC Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ 

xăng dầu, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ để xử lý tiếp. Trường hợp hồ sơ của doanh nghiệp hợp lệ, Sở Công thương sẽ hoàn 

thiện Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. Cuối cùng, theo giấy hẹn, doanh nghiệp sẽ đến Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của Sở Công thương để ký tên và nhận kết quả.  

Do TTHC này được cung cấp ở dịch vụ công mức 2, nên người dân chỉ có thể đọc hướng dẫn cách thực hiện và tải 

đơn mẫu về để in và điền bằng bản giấy, chưa có nộp hồ sơ trực tuyến cũng như chưa có sự liên thông về quy trình, thông 

tin với các HTTT hoặc CSDLQG khác nên chưa giảm thiểu được thành phần hồ sơ giấy cho người dân, thêm nữa, việc 

thanh toán cũng chưa được thực hiện trực tuyến. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 14.1: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu hiện tại 

Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương 

Lĩnh vực Dầu khí 

https://vinhphuc.gov.vn/


Thông tin Nội dung 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
2 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện đến Sở Công thương 

Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Ðối tượng thực hiện Doanh nghiệp 

Kết quả thực hiện Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.  

Lệ phí 

- Phí thẩm định: 

+ Đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn thành phố và thị 

xã: 1.200.000đồng/ điểm kinh doanh/ lần thẩm định. 

+ Đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn các huyện còn lại: 

600.000đồng/ điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

+ Đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố và thị 

xã là 400.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

+ Đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn các huyện còn 

lại là 200.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

- Mức thu lệ phí: 

+ Đối với các điểm kinh doanh trên địa bàn thành phố và thị xã: 200.000đồng/giấy/lần cấp. 

+ Đối với các điểm kinh doanh trên địa bàn các huyện còn lại: 100.000đồng/giấy/lần cấp. 



Thông tin Nội dung 

Căn cứ pháp lý 

- Luật Thương mại năm 2005; 

- Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính 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. 

Thành phần hồ sơ 

1. Đối với trường hợp cấp mới, hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 9 tại Phụ 

lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014; 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường 

của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 Nghị định 

83/2014/NĐ-CP; 

- Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu kèm theo các tài liệu chứng 

minh; Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu được 

cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu; Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết 

bị theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn 

phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

- Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho đại lý có thời hạn tối thiểu 

một (01) năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu. 

https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/TNQT/TTHC_TUPHAP2/M%E1%BA%ABu%209.doc


Thông tin Nội dung 

2. Đối với trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi 

Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu, 

thương nhân phải lập hồ sơ gửi về cơ quan có thẩm quyền đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy xác 

nhận. Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo 

Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014; 

- Bản gốc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu đã được cấp; 

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

3. Đối với trường hợp cấp lại 

Trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy 

dưới hình thức khác, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về cơ quan có thẩm quyền đề nghị cấp lại 

Giấy xác nhận. Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 9 tại 

Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014; 

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (nếu có). 

4. Trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu hết hiệu lực thi hành, 

thương nhân phải lập hồ sơ như đối với trường hợp cấp mới quy định tại mục 1  và gửi về cơ 

quan có thẩm quyền trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy xác nhận hết hiệu lực. 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ bản giấy, nộp hồ sơ và nộp lệ phí 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ bản giấy, nộp lệ phí trực tiếp tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc. 



Thông tin Nội dung 

Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ 

Công chức của Sở Công thương tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần 

bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định. 

Bước 3 -  Xử lý hồ sơ 

Công chức của Sở Công thương tiến hành thẩm định và nếu đủ điều kiện sẽ Cấp Giấy xác nhận 

đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. 

Bước 4 – Lưu hồ sơ 

Công chức của Sở Công thương lưu hồ sơ Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng 

dầu của doanh nghiệp 

Bước 5 – Trả kết quả 

Công chức của Sở Công thương tiếp nhận trả kết quả Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán 

lẻ xăng dầu cho doanh nghiệp. 

Bước 6 - Ký tên và Nhận kết quả  

Theo giấy hẹn, doanh nghiệp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tỉnh Vĩnh 

Phúc để ký tên và nhận kết quả.  

Trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết của doanh nghiệp nộp hồ sơ (giấy cam kết 

doanh nghiệp  tự viết). 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07h đến 11h 30, chiều từ 13h 30 đến 17h từ thứ 

hai đến thứ bảy hàng tuần, riêng ngày thứ bảy làm việc từ 07h đến 11h 30 (trừ ngày lễ, tết nghỉ). 

 





Hình 14.1: Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu hiện tại 

 



14.2. Quy trình tương lai thực hiện Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 

* Mô tả chung 

Thực hiện đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu hồ sơ giấy và tiến hành thanh toán trực tuyến cho công dân, 

doanh nghiệp khi thực hiện TTHC, các cơ quan liên quan cần thiết phải liên thông về quy trình và chia sẻ thông tin với 

nhau. Với TTHC Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu, doanh nghiệp có thể điền, nộp hồ sơ điện tử 

và lệ phí trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Sau đó, Sở Công thương sẽ tiếp nhận và chuyển đến bộ phận xử lý 

để kiểm tra tính đúng đắn của các thông tin mà doanh nghiệp đã khai. Một số thông tin liên quan đến doanh nghiệp có thể 

được trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp. Một số giấy tờ khác liên quan trong thành phần hồ sơ 

cũng có thể được scan và gửi trực tuyến, do vậy, giảm thiểu được giấy tờ cho doanh nghiệp. Khi hồ sơ doanh nghiệp đã đủ 

điều kiện, Sở Công thương sẽ Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu và thông báo qua mạng điện tử 

cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận. Tất cả quá trình này đều được thực hiện trên môi trường mạng. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 14.2: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu mong muốn 

trong tương lai 

Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cung cấp thông tin về doanh nghiệp) 

Lĩnh vực Dầu khí 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
4 



Thông tin Nội dung 

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ điện tử trên cổng thông tin điện tử của tỉnh 

Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Ðối tượng thực hiện Doanh nghiệp 

Kết quả thực hiện Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.  

Lệ phí 

- Phí thẩm định: 

+ Đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn thành phố và thị 

xã: 1.200.000đồng/ điểm kinh doanh/ lần thẩm định. 

+ Đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn các huyện còn 

lại: 600.000đồng/ điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

+ Đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố và 

thị xã là 400.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

+ Đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn các huyện còn 

lại là 200.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

- Mức thu lệ phí: 

+ Đối với các điểm kinh doanh trên địa bàn thành phố và thị xã: 200.000đồng/giấy/lần cấp. 

+ Đối với các điểm kinh doanh trên địa bàn các huyện còn lại: 100.000đồng/giấy/lần cấp. 

Nộp trực tuyến tại thời điểm nộp hồ sơ 

Căn cứ pháp lý - Luật Thương mại năm 2005; 



Thông tin Nội dung 

- Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính 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. 

Thành phần hồ sơ 

1. Đối với trường hợp cấp mới, hồ sơ gồm: 

- Biểu mẫu đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 9 tại 

Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014; 

- Mã doanh nghiệp; 

- Bản scan giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường 

của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 Nghị định 

83/2014/NĐ-CP; 

- Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu kèm theo các tài liệu chứng 

minh; Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu 

được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu; Được thiết kế, xây dựng và có 

trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng 

dầu, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền. 

- Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho đại lý có thời hạn tối thiểu 

một (01) năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu. 

https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/TNQT/TTHC_TUPHAP2/M%E1%BA%ABu%209.doc


Thông tin Nội dung 

2. Đối với trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi 

Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng 

dầu, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về cơ quan có thẩm quyền đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy 

xác nhận. Hồ sơ gồm: 

- Biểu mẫu đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 

theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014; 

- Bản scan Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu đã được cấp; 

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

3. Đối với trường hợp cấp lại 

Trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy 

dưới hình thức khác, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về cơ quan có thẩm quyền đề nghị cấp lại 

Giấy xác nhận. Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 9 tại 

Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014; 

- Bản scan Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (nếu có). 

4. Trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu hết hiệu lực thi hành, 

thương nhân phải lập hồ sơ như đối với trường hợp cấp mới quy định tại mục 1 và gửi về cơ 

quan có thẩm quyền trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy xác nhận hết hiệu lực. 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Truy cập hệ thống, Điền thông tin và Nộp lệ phí 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ điện tử và lệ phí trực tuyến 

bằng cách truy cập vào cổng thông tin của tỉnhchọn Sở Công thươngchọn Cấp Giấy xác 



Thông tin Nội dung 

nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 

+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử vào hồ sơ đăng ký điện tử. 

+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy 

biên nhận hồ sơ Cấp mới (hoặc cấp lại do hết hiệu lực) Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá. 

Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ 

Công chức của Sở Công thương tiếp nhận hồ sơ điện tử của doanh nghiệp Cấp Giấy xác nhận 

đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu, sau đó, Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ điện 

tử, bao gồm cả việc thanh toán điện tử và thông tin doanh nghiệp liên quan như sau: 

+ Hệ thống thông tin của Sở Công thương sẽ kết nối đến Hệ thống thanh toán của Ngân hàng để 

thực hiện quy trình thanh toán điện tử của doanh nghiệp.  

+ Hệ thống thông tin của Sở Công thương sẽ kết nối đến CSDLQG về ĐKDN để trích xuất 

thông tin của doanh nghiệp xin Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá. 

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Công thương gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để 

yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, chuyển sang thực hiện bước 

3 

Bước 3- Xử lý hồ sơ 

Sở Công thương tiến hành thẩm định, Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng 

dầu 

Bước 4 – Lưu hồ sơ 

HTTT của Sở Công thương lưu hồ sơ Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng 

dầu của doanh nghiệp vào CSDL 



Thông tin Nội dung 

Bước 5- Trả kết quả 

HTTT của Sở Công thương thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc Cấp Giấy 

xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. 

Bước 6 –Nhận kết quả 

Sau khi nhận được thông báo về việc Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng 

dầu, người đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ 

sơ qua mạng điện tử đến Sở Công thương. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ 

sơ bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử tại Sở Công thương hoặc nộp qua 

đường bưu điện. 

Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Sở Công thương đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục 

hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán 

lẻ xăng dầu cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất. 

Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện 

làm đại lý bán lẻ xăng dầu mà Sở Công thương không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ 

đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. 

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của bộ hồ sơ nộp 

bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản 

giấy không chính xác so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không 

thông báo với Sở Công thương tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì được coi là giả mạo hồ 

sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

 

  



Hình 14.2: Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu mong muốn 

trong tương lai 

 



15. Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính nội tỉnh 

15.1. Quy trình hiện tại thực hiện Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính nội tỉnh 

* Mô tả chung 

Để thực hiện Thủ tục hành chính Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính nội tỉnh, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ 

bản giấy theo hướng dẫn trên https://vinhphuc.gov.vn/ chọn TTHC Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính nội tỉnh, 

sau đó đến nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc. 

Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp về TTHC Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu 

chính nội tỉnh, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ để xử lý tiếp. Trường hợp hồ sơ của doanh nghiệp hợp lệ, Sở Thông tin và 

Truyền thông sẽ hoàn thiện phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh. Cuối cùng, 

theo giấy hẹn, doanh nghiệp sẽ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông để ký tên và nhận 

kết quả.  

Do TTHC này được cung cấp ở dịch vụ công mức 2, nên người dân chỉ có thể đọc hướng dẫn cách thực hiện và tải 

đơn mẫu về để in và điền bằng bản giấy, chưa có nộp hồ sơ trực tuyến cũng như chưa có sự liên thông về quy trình, thông 

tin với các HTTT hoặc CSDLQG khác nên chưa giảm thiểu được thành phần hồ sơ giấy cho người dân, thêm nữa, việc 

thanh toán cũng chưa được thực hiện trực tuyến. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 15.1: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính nội tỉnh hiện tại 

Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông 

Lĩnh vực Bưu chính 

https://vinhphuc.gov.vn/


Thông tin Nội dung 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
2 

Cách thức thực hiện 
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện đến Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Ðối tượng thực hiện Doanh nghiệp 

Kết quả thực hiện Giấy phép bưu chính nội tỉnh 

Lệ phí 
1 - Phí thẩm định: 10.750.000 đồng (Mười triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn) 

2 - Lệ phí: Cấp giấy phép lần đầu, cấp lại khi hết hạn: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn  đồng)/lần; 

Căn cứ pháp lý 

- Luật Bưu chính số: 49/2010/QH12; 

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

bưu chính; 

- Quyết định số 215/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức 

thu lệ phí cấp phép hoạt động bưu chính, viễn thông. 

- Thông tư số 185/2013/TT-BTC 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. 



Thông tin Nội dung 

Thành phần hồ sơ 

1) Giấy đề nghị cấp giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục I của Nghị định 47/2011/NĐ-CP); 

2) 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; 

3) Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có); 

4) 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; 

- 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. 

https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/TTHC-Sao/phulucI.doc


Thông tin Nội dung 

5) Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về 

bưu chính; 

6) 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); 

7) Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính; 

8) Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật 

về bưu chính; 

9) 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; 

10) 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; 

11) 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 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ bản giấy, nộp hồ sơ và nộp lệ phí 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ bản giấy, nộp lệ phí trực tiếp tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc. 

Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ 

Công chức của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung 

hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 



Thông tin Nội dung 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần 

bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định. 

Bước 3 -  Xử lý hồ sơ 

Công chức của Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thẩm định, Cấp Giấy phép kinh doanh 

dịch vụ bưu chính nội tỉnh  

Bước 4 – Lưu hồ sơ 

Công chức của Sở Thông tin và Truyền thông lưu hồ sơ Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu 

chính nội tỉnh 

Bước 5 – Trả kết quả 

Công chức của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận trả giấy phép bưu chính đối với trường 

hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh 

Bước 6 - Ký tên và Nhận kết quả  

Theo giấy hẹn, doanh nghiệp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Vĩnh Phúc để ký tên và nhận kết quả.  

Trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết của doanh nghiệp nộp hồ sơ (giấy cam kết 

doanh nghiệp  tự viết). 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07h đến 11h 30, chiều từ 13h 30 đến 17h từ thứ 

hai đến thứ bảy hàng tuần, riêng ngày thứ bảy làm việc từ 07h đến 11h 30 (trừ ngày lễ, tết nghỉ). 

 



Hình 15.1: Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính nội tỉnh hiện tại 

  



15.2. Quy trình tương lai thực hiện Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính nội tỉnh 

* Mô tả chung 

Thực hiện đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu hồ sơ giấy và tiến hành thanh toán trực tuyến cho công dân, 

doanh nghiệp khi thực hiện TTHC, các cơ quan liên quan cần thiết phải liên thông về quy trình và chia sẻ thông tin với 

nhau. Với TTHC Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính nội tỉnh, doanh nghiệp có thể điền, nộp hồ sơ điện tử và lệ 

phí trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Sau đó, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp nhận và chuyển đến bộ 

phận xử lý để kiểm tra tính đúng đắn của các thông tin mà doanh nghiệp đã khai. Một số thông tin liên quan đến doanh 

nghiệp có thể được trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp. Một số giấy tờ khác liên quan trong 

thành phần hồ sơ cũng có thể được scan và gửi trực tuyến, do vậy, giảm thiểu được giấy tờ cho doanh nghiệp. Thông tin liên 

quan đến quá trình thanh toán điện tử cũng sẽ được thực hiện trực tuyến giữa trên Cổng TTĐT và HTTT của Ngân hàng. 

Khi thẩm định hồ sơ doanh nghiệp đã đủ điều kiện, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ 

bưu chính nội tỉnh và thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính 

nội tỉnh. Tất cả quá trình này đều được thực hiện trên môi trường mạng. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 15.2: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính nội tỉnh mong muốn trong 

tương lai 

Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cung cấp thông tin về doanh nghiệp), 

Ngân hàng (thanh toán điện tử) 

Lĩnh vực Bưu chính 



Thông tin Nội dung 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
4 

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ điện tử trên cổng thông tin điện tử của tỉnh 

Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Ðối tượng thực hiện Doanh nghiệp 

Kết quả thực hiện Giấy phép bưu chính nội tỉnh 

Lệ phí 

1 - Phí thẩm định: 10.750.000 đồng (Mười triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn) 

2 - Lệ phí: Cấp giấy phép lần đầu, cấp lại khi hết hạn: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn  đồng)/lần; 

Nộp trực tuyến tại thời điểm nộp hồ sơ 

Căn cứ pháp lý 

- Luật Bưu chính số: 49/2010/QH12; 

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

bưu chính; 

- Quyết định số 215/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức 

thu lệ phí cấp phép hoạt động bưu chính, viễn thông. 

- Thông tư số 185/2013/TT-BTC 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. 



Thông tin Nội dung 

Thành phần hồ sơ 

1) Biểu mẫu đề nghị cấp giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục I của Nghị định 

47/2011/NĐ-CP); 

2) Bản scan giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận 

đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam và mã số doanh nghiệp; 

3) Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có); 

4) 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; 

- 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. 

https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/TTHC-Sao/phulucI.doc


Thông tin Nội dung 

5) Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật 

về bưu chính; 

6) 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); 

7) Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính; 

8) Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp 

luật về bưu chính; 

9) 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; 

10) 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; 

11) 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 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Truy cập hệ thống, Điền thông tin, Nộp Lệ phí 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ điện tử và lệ phí trực tuyến 

bằng cách truy cập vào cổng thông tin của tỉnhchọn Sở Thông tin và Truyền thôngchọn 

Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính nội tỉnh 

+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử vào hồ sơ đăng ký điện tử. 

+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy 



Thông tin Nội dung 

biên nhận hồ sơ Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính nội tỉnh. 

Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ 

Công chức của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ điện tử của doanh nghiệp Cấp 

Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính nội tỉnh, sau đó, Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ 

sơ điện tử, bao gồm cả việc thanh toán điện tử và thông tin doanh nghiệp liên quan như sau: 

+ Hệ thống thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông sẽ kết nối đến Hệ thống thanh toán của 

Ngân hàng để thực hiện quy trình thanh toán điện tử của doanh nghiệp.  

+ Hệ thống thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông sẽ kết nối đến CSDLQG về ĐKDN để 

trích xuất thông tin của doanh nghiệp xin Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính nội tỉnh. 

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, HTTT của Sở Thông tin và Truyền thông gửi thông báo qua mạng điện 

tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, 

chuyển sang thực hiện bước 3 

Bước 3- Xử lý hồ sơ 

Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thẩm định và nếu đủ điều kiện sẽ Cấp Giấy phép kinh 

doanh dịch vụ bưu chính nội tỉnh. 

Bước 4 – Lưu hồ sơ 

HTTT của Sở Thông tin và Truyền thông lưu hồ sơ Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu 

chính nội tỉnh vào CSDL 

Bước 5- Trả kết quả 

HTTT của Sở TTTT thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc Cấp Giấy phép kinh 

doanh dịch vụ bưu chính nội tỉnh. 



Thông tin Nội dung 

Bước 6 –Nhận kết quả 

Sau khi nhận được thông báo về việc Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính nội tỉnh, 

người đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ 

qua mạng điện tử đến Sở Thông tin và Truyền thông. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp 

trực tiếp hồ sơ bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử tại Sở Thông tin và 

Truyền thông hoặc nộp qua đường bưu điện. 

Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Sở Thông tin và Truyền thông đối chiếu đầu mục hồ sơ 

với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy phép bưu chính đối với 

trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ 

bưu chính nội tỉnh mà Sở Thông tin và Truyền thông không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì 

hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. 

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của bộ hồ sơ nộp 

bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản 

giấy không chính xác so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không 

thông báo với Sở Thông tin và Truyền thông tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì được coi 

là giả mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-

CP. 

 

  



Hình 15.2: Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính nội tỉnh mong muốn trong 

tương lai 

 



 

16. Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh 

16.1. Quy trình hiện tại thực hiện Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh 

* Mô tả chung 

Để thực hiện Thủ tục hành chính Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ bản 

giấy theo hướng dẫn trên https://vinhphuc.gov.vn/ chọn TTHC Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh, sau đó 

đến nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc. 

Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp về TTHC Xác nhận thông báo hoạt động bưu 

chính nội tỉnh, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ để xử lý tiếp. Trường hợp hồ sơ của doanh nghiệp hợp lệ, Sở Thông tin và 

Truyền thông sẽ hoàn thiện giấy Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh. Cuối cùng, theo giấy hẹn, doanh nghiệp 

sẽ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông để ký tên và nhận kết quả.  

Do TTHC này được cung cấp ở dịch vụ công mức 2, nên người dân chỉ có thể đọc hướng dẫn cách thực hiện và tải 

đơn mẫu về để in và điền bằng bản giấy, chưa có nộp hồ sơ trực tuyến cũng như chưa có sự liên thông về quy trình, thông 

tin với các HTTT hoặc CSDLQG khác nên chưa giảm thiểu được thành phần hồ sơ giấy cho người dân, thêm nữa, việc 

thanh toán cũng chưa được thực hiện trực tuyến. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 16.1: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh hiện tại 

Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông 

Lĩnh vực Bưu chính 

https://vinhphuc.gov.vn/


Thông tin Nội dung 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 

2 

 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện đến Sở Thông tin 

Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Ðối tượng thực hiện Doanh nghiệp 

Kết quả thực hiện Giấy Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính 

Lệ phí 

+  Phí thẩm định:  

- Thẩm định điều kiện cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh  trong 

trường hợp doanh nghiệp tự cung ứng dịch vụ: 1.250.000 đồng (Một triệu hai trăm năm mươi 

ngàn đồng)/lần 

- Thẩm định cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với chi nhánh, văn phòng 

đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam: 

1.000.000 đồng (Một triệu đồng)/lần. 

+  Lệ phí: 

- Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính lần đầu, cấp lại khi hết hạn: 200.000 

đồng (Hai trăm ngàn đồng)/lần; 

- Cấp sửa đổi, bổ sung: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)/lần 



Thông tin Nội dung 

Căn cứ pháp lý 

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH12;  

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bưu chính. 

- Quyết định số 215/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức 

thu lệ phí cấp phép hoạt động bưu chính, viễn thông. 

- Thông tư số 185/2013/TT-BTC 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; 

- Thông tư số 02/2012/TT-BTTTT ngày 15/3/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 

chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính (Bổ sung biểu mẫu thông báo giá cước dịch vụ 

bưu chính);   

- Văn bản số 3785/BTTTT-BC ngày 15/12/2011 về việc cấp giấy phép Bưu chính, xác nhận 

thông báo hoạt động Bưu chính 

Thành phần hồ sơ 

1. Đối với các trường hợp: Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có 

khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg); Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 

02 kilôgam (kg); Cung ứng dịch vụ gói, kiện trong phạm vi nội tỉnh thành phần hồ sơ gồm có: 

a) Văn bản thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục II của Nghị định 47/2011/NĐ-

CP); 

b) 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; 
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Thông tin Nội dung 

c) Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về 

bưu chính; 

d) 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);  

đ) Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính; 

e) Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật 

về bưu chính; 

g) 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. 

2. Đối với trường hợp làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu 

chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam, thành phần hồ sơ bao gồm: 

a) Văn bản thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục II của Nghị định 47/2011/NĐ-

CP); 

b) Sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh /VPĐD do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cấp được doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của 

bản sao. 

Trong đó: 

Mẫu văn bản thông báo hoạt động bưu chính(Phụ lục II Nghị định số: 47/2011/NĐ-CP của Chính 

phủ), áp dụng cho thông báo lần đầu. 

Mẫu văn bản thông báo thay đổi nội dung liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp văn bản thông báo 
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Thông tin Nội dung 

hoạt động bưu chính. (Phụ lục III Nghị định số: 47/2011/NĐ-CP của Chính phủ). Áp dụng cho 

thông báo từ lần 2 trở đi, nếu có thay đổi các nội dung liên quan đến hoạt động bưu chính. 

- Mẫu văn bản thông báo giá cước các dịch vụ bưu chính (Phụ lục I, Thông tư số 02/2012/TT-

BTTTT ngày 15/3/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông, dùng cho trường hợp thông báo thay 

đổi giá cước dịch vụ bưu chính). 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ bản giấy, nộp hồ sơ và nộp lệ phí 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc. 

Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ 

Công chức của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung 

hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần 

bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định. 

Bước 3 -  Xử lý hồ sơ 

Công chức Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành cấp giấy Xác nhận thông báo hoạt động bưu 

chính nội tỉnh. 

Bước 4- Lưu kết quả 

Công chức Sở Thông tin và Truyền thông lưu hồ sơ xin giấy Xác nhận thông báo hoạt động bưu 

chính nội tỉnh. 

Bước 5 – Trả kết quả 
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Thông tin Nội dung 

Công chức Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận trả giấy Xác nhận thông báo hoạt động bưu 

chính nội tỉnh. 

Bước 6 - Ký tên và Nhận kết quả  

Theo giấy hẹn, doanh nghiệp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Vĩnh Phúc để ký tên và nhận kết quả.  

Trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết của doanh nghiệp nộp hồ sơ (giấy cam kết 

doanh nghiệp  tự viết). 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07h đến 11h 30, chiều từ 13h 30 đến 17h từ thứ 

hai đến thứ bảy hàng tuần, riêng ngày thứ bảy làm việc từ 07h đến 11h 30 (trừ ngày lễ, tết nghỉ). 

 



Hình 16.1: Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh hiện tại 

  



16.2. Quy trình tương lai thực hiện Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh 

* Mô tả chung 

Thực hiện đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu hồ sơ giấy và tiến hành thanh toán trực tuyến cho công dân, 

doanh nghiệp khi thực hiện TTHC, các cơ quan liên quan cần thiết phải liên thông về quy trình và chia sẻ thông tin với 

nhau. Với TTHC Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh, doanh nghiệp có thể điền, nộp hồ sơ điện tử và lệ phí 

trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Sau đó, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp nhận và chuyển đến bộ phận 

xử lý để kiểm tra tính đúng đắn của các thông tin mà doanh nghiệp đã khai. Một số thông tin liên quan đến doanh nghiệp có 

thể được trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp. Một số giấy tờ khác liên quan trong thành phần hồ 

sơ cũng có thể được scan và gửi trực tuyến, do vậy, giảm thiểu được giấy tờ cho doanh nghiệp. Khi hồ sơ doanh nghiệp đã 

đủ điều kiện, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ Cấp giấy Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh và thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp giấy xác nhận. Tất cả quá trình này đều được thực hiện trên môi trường mạng. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 16.2: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh mong muốn trong 

tương lai 

Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cung cấp thông tin về doanh nghiệp), 

Ngân hàng (thực hiện thanh toán điện tử) 

Lĩnh vực Bưu chính 

Mức độ cung cấp dịch 4 



Thông tin Nội dung 

vụ công 

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ điện tử trên cổng thông tin điện tử của tỉnh 

Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Ðối tượng thực hiện Doanh nghiệp 

Kết quả thực hiện Giấy Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính 

Lệ phí 

+  Phí thẩm định:  

- Thẩm định điều kiện cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh  trong 

trường hợp doanh nghiệp tự cung ứng dịch vụ: 1.250.000 đồng (Một triệu hai trăm năm mươi 

ngàn đồng)/lần 

- Thẩm định cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với chi nhánh, văn phòng 

đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam: 

1.000.000 đồng (Một triệu đồng)/lần. 

+  Lệ phí: 

- Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính lần đầu, cấp lại khi hết hạn: 200.000 

đồng (Hai trăm ngàn đồng)/lần; 

- Cấp sửa đổi, bổ sung: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)/lần 

Căn cứ pháp lý - Luật Bưu chính số 49/2010/QH12;  



Thông tin Nội dung 

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bưu chính. 

- Quyết định số 215/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức 

thu lệ phí cấp phép hoạt động bưu chính, viễn thông. 

- Thông tư số 185/2013/TT-BTC 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; 

- Thông tư số 02/2012/TT-BTTTT ngày 15/3/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 

chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính (Bổ sung biểu mẫu thông báo giá cước dịch 

vụ bưu chính);   

- Văn bản số 3785/BTTTT-BC ngày 15/12/2011 về việc cấp giấy phép Bưu chính, xác nhận 

thông báo hoạt động Bưu chính 

Thành phần hồ sơ 

1. Đối với các trường hợp: Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có 

khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg); Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 

02 kilôgam (kg); Cung ứng dịch vụ gói, kiện trong phạm vi nội tỉnh thành phần hồ sơ gồm có: 

a) Văn bản thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục II của Nghị định 47/2011/NĐ-

CP); 

b) 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; 

c) Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về 
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bưu chính; 

d) 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);  

đ) Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính; 

e) Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp 

luật về bưu chính; 

g) 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. 

2. Đối với trường hợp làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ 

bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam, thành phần hồ sơ bao gồm: 

a) Văn bản thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục II của Nghị định 47/2011/NĐ-

CP); 

b) Sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh /VPĐD do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cấp được doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của 

bản sao. 

Trong đó: 

Mẫu văn bản thông báo hoạt động bưu chính(Phụ lục II Nghị định số: 47/2011/NĐ-CP của 

Chính phủ), áp dụng cho thông báo lần đầu. 

Mẫu văn bản thông báo thay đổi nội dung liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp văn bản thông báo 

hoạt động bưu chính. (Phụ lục III Nghị định số: 47/2011/NĐ-CP của Chính phủ). Áp dụng cho 

https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/dvc/2014/phulucII.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/dvc/2014/phulucIII.doc
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thông báo từ lần 2 trở đi, nếu có thay đổi các nội dung liên quan đến hoạt động bưu chính. 

- Mẫu văn bản thông báo giá cước các dịch vụ bưu chính (Phụ lục I, Thông tư số 02/2012/TT-

BTTTT ngày 15/3/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông, dùng cho trường hợp thông báo 

thay đổi giá cước dịch vụ bưu chính). 

- Mã doanh nghiệp 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Truy cập hệ thống, Điền thông tin và nộp lệ phí 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ điện tử trực tuyến bằng cách 

truy cập vào cổng thông tin của tỉnhchọn Sở Thông tin và Truyền thôngchọn Xác nhận 

thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh 

+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử vào hồ sơ đăng ký điện tử. 

+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy 

biên nhận hồ sơ Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh. 

Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ 

Công chức của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ điện tử của doanh nghiệp Xác 

nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh, sau đó, Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ 

điện tử, bao gồm cả việc thanh toán điện tử và thông tin doanh nghiệp liên quan như sau: 

+ Hệ thống thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông sẽ kết nối đến Hệ thống thanh toán của 

Ngân hàng để thực hiện quy trình thanh toán điện tử của doanh nghiệp.  

+ Hệ thống thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông sẽ kết nối đến CSDLQG về ĐKDN để 

trích xuất thông tin của doanh nghiệp xin Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính nội tỉnh. 

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, HTTT của Sở Thông tin và Truyền thông gửi thông báo qua mạng điện 

https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/dvc/2014/phuluc_I.doc
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tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, 

chuyển sang thực hiện bước 3 

Bước 3- Xử lý hồ sơ 

Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành cấp giấy Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội 

tỉnh 

Bước 4- Lưu hồ sơ 

Sở Thông tin và Truyền thông lưu hồ sơ cấp giấy Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội 

tỉnh 

Bước 5 – Trả kết quả 

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo qua mạng cho doanh nghiệp về việc cấp giấy Xác nhận 

thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh 

Bước 6 –Nhận kết quả 

Sau khi nhận được thông báo về việc Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh, người 

đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ qua 

mạng điện tử đến Sở Thông tin và Truyền thông. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực 

tiếp hồ sơ bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử tại Sở Thông tin và Truyền 

thông hoặc nộp qua đường bưu điện. 

Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Sở Thông tin và Truyền thông đối chiếu đầu mục hồ sơ 

với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao giấy Xác nhận thông báo hoạt 

động bưu chính nội tỉnh nếu nội dung đối chiếu thống nhất. 

Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc Xác nhận thông báo hoạt động bưu 



Thông tin Nội dung 

chính nội tỉnh mà Sở Thông tin và Truyền thông không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ 

đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. 

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của bộ hồ sơ nộp 

bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản 

giấy không chính xác so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không 

thông báo với Sở Thông tin và Truyền thông tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì được coi 

là giả mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-

CP. 
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lai 

 



 

 

17. Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã 

17.1. Quy trình hiện tại thực hiện Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã 

* Mô tả chung 

Để thực hiện Thủ tục hành chính Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã, người dân phải chuẩn bị hồ 

sơ bản giấy và đến nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Vĩnh Phúc. 

Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ của công dân về TTHC Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh 

Hợp tác xã, xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ để xử lý tiếp. Trường hợp hồ sơ của người dân hợp lệ, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư sẽ gửi bản sao Giấy đề nghị kinh doanh và Bản kê khai thông tin đăng ký thuế sang Cục thuế. Sau khi tiếp nhận hồ 

sơ bản giấy từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế sẽ xử lý và gửi kết quả mã số cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để ghi vào giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế của người dân. Cuối cùng, theo giấy hẹn, người dân sẽ đến Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư để ký tên và nhận kết quả.  

Do TTHC này được cung cấp ở dịch vụ công mức 2, nên người dân chỉ có thể đọc hướng dẫn cách thực hiện và tải 

đơn mẫu về để in và điền bằng bản giấy, chưa có nộp hồ sơ trực tuyến cũng như chưa có sự liên thông về quy trình, thông 

tin với các HTTT hoặc CSDLQG khác nên chưa giảm thiểu được thành phần hồ sơ giấy cho người dân, thêm nữa, việc 

thanh toán cũng chưa được thực hiện trực tuyến. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 17.1: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã hiện tại 

Thông tin Nội dung 



Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KHĐT 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế 

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
2 

Cách thức thực hiện 
Trực tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Vĩnh Phúc. 

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân 

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã 

Lệ phí 200.000 đồng/1 lần cấp 

Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

- Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành 

mức thu lệ phí cấp Giấy CNĐKKD;  

- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác 
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xã; 

- Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  

- Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 10 

về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm 

quyền quyết định của HĐND tỉnh. 

- Quyết  định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/8/2007 của UBND tỉnh về việc thực hiện NQ số 

13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 về việc ban hành mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn 

tỉnh. 

Thành phần hồ sơ 

- Đơn đăng ký kinh doanh (theo mẫu) 

- Điều lệ Hợp tác xã hoặc điều lệ liên hợp tác xã 

- Số lượng xã viên Hợp tác xã, Danh sách Hợp tác xã, danh sách Ban quản trị Hợp tác xã hoặc 

HĐQT liên minh Hợp tác xã, danh sách ban kiểm soát của Hợp tác xã hoặc liên hiệp Hợp tác xã 

- Biên bản đã được thông qua tại hội nghị thành lập Hợp tác xã hoặc liên minh Hợp tác xã. 

- Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã: Bản 

sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân. 

- Bản kê khai thông tin đăng ký thuế ( theo mẫu) 

- Đối với HTX kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định thì kèm theo hồ sơ ĐKKD 

phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

 - Đối với HTX kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ ngành nghề thì phải có thêm 

bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc, quản lý doanh nghiệp và cá nhân khác. 

https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/styles/Sao/Mau%20HTXMD.doc
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Trình tự thực hiện 

Bước 1 - Chuẩn bị hồ sơ bản giấy, nộp hồ sơ và nộp lệ phí 

Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ bản giấy, nộp lệ phí 

trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ 

số 38-40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). 

Bước 2 - Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã 

Công chức của Sở KHĐT tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần 

bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định. 

Bước 3 -  Xử lý hồ sơ Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã 

Công chức của Sở KHĐT xử lý hồ sơ Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã của 

công dân trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ. Sau 2 ngày, sở 

KHĐT gửi Cục thuế tỉnh hồ sơ ĐKMST cho doanh nghiệp bao gồm bản sao Giấy đề nghị đăng 

ký kinh doanh và Bản kê khai thông tin đăng ký thuế để yêu cầu cấp mã số thuế/mã số doanh 

nghiệp. 

Bước 4 – Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ ĐKMST 

Công chức Cục thuế tỉnh nhận hồ sơ bản giấy về ĐK mã số thuế của doanh nghiệp từ Sở KHĐT 

thông qua Bộ phận một cửa liên thông, sau đó kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ ĐK mã số 

thuế của doanh nghiệp, nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyển đến bộ phận xử lý cấp mã số thuế 

Bước 5 - Xử lý hồ sơ ĐKMST 

Công chức Cục Thuế tỉnh xử lý cấp mã số thuế cho doanh nghiệp theo hồ sơ ĐKMST mà Sở 
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KHĐT đã gửi. 

Bước 6 – Lưu hồ sơ ĐKMST 

Sau khi cấp mã số thuế cho doanh nghiệp, Công chức Cục thuế tỉnh lưu lại hồ sơ ĐKMST của 

doanh nghiệp 

Bước 7 – Trả kết quả ĐKMST 

Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin về doanh nghiệp từ Sở KHĐT, 

Cục thuế tỉnh thông báo kết quả mã số thuế cho Sở KHĐT để ghi vào giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động và đăng ký thuế của doanh nghiệp. 

Bước 8 - Lưu hồ sơ Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã 

Sau khi nhận được thông tin về mã số thuế của doanh nghiệp, Sở KHĐT hoàn thiện Hồ sơ 

ĐKKD, lưu lại kết quả 

Bước 9 – Trả kết quả Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã 

Công chức sở KHĐT tiếp nhận trả kết quả Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã 

Bước 10 - Ký tên và Nhận kết quả  

Theo giấy hẹn, người dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Vĩnh Phúc để ký tên và nhận kết quả.  

Trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết của cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07h đến 11h 30, chiều từ 13h 30 đến 17h từ thứ 

hai đến thứ bảy hàng tuần, riêng ngày thứ bảy làm việc từ 07h đến 11h 30 (trừ ngày lễ, tết nghỉ). 
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17.2. Quy trình tương lai thực hiện Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã 

* Mô tả chung 

Thực hiện đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu hồ sơ giấy và tiến hành thanh toán trực tuyến cho công dân, 

doanh nghiệp khi thực hiện TTHC, các cơ quan liên quan cần thiết phải liên thông về quy trình và chia sẻ thông tin với 

nhau. Với TTHC Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã, công dân có thể điền, nộp hồ sơ điện tử và lệ phí 

trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp nhận và chuyển đến bộ phận xử lý để 

kiểm tra tính đúng đắn của các thông tin mà công dân đã khai. Một số thông tin liên quan đến công dân như những người là 

cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập có thể được trích 

xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khi đó, người dân khi đi Đăng ký doanh nghiệp sẽ không phải nộp Bản sao hợp lệ 

một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của những đối tượng này nữa mà chỉ cần điền mã định danh/số CMT/số hộ chiếu. 

Một số giấy tờ kèm theo trong hồ sơ có thể được scan và gửi trực tuyến, do vậy, giảm thiểu được hồ sơ giấy. Thông tin liên 

quan đến quá trình thanh toán điện tử cũng sẽ được thực hiện trực tuyến giữa trên Cổng TTĐT và HTTT của Ngân hàng. 

Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi thông tin sang Cục thuế 

để tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tất cả quá trình này đều được thực 

hiện trên môi trường mạng. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 17.2: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã mong muốn trong 

tương lai 

Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KHĐT 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế (tạo mã số thuế); Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú 



Thông tin Nội dung 

và dữ liệu quốc gia về dân cư (cung cấp thông tin về công dân), Ngân hàng (thanh toán điện tử) 

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
4 

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ điện tử trên cổng thông tin điện tử của tỉnh 

Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân 

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã 

Lệ phí 200.000 đồng/1 lần cấp 

Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

- Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban 

hành mức thu lệ phí cấp Giấy CNĐKKD;  

- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác 

xã; 

- Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  



Thông tin Nội dung 

- Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 10 

về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm 

quyền quyết định của HĐND tỉnh. 

- Quyết  định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/8/2007 của UBND tỉnh về việc thực hiện NQ số 

13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 về việc ban hành mức thu các loại phí và lệ phí trên địa 

bàn tỉnh. 

Thành phần hồ sơ 

- Biểu mẫu đăng ký kinh doanh (theo mẫu) 

- Điều lệ Hợp tác xã hoặc điều lệ liên hợp tác xã 

- Số lượng xã viên Hợp tác xã, Danh sách Hợp tác xã, danh sách Ban quản trị Hợp tác xã hoặc 

HĐQT liên minh Hợp tác xã, danh sách ban kiểm soát của Hợp tác xã hoặc liên hiệp Hợp tác xã 

- Biên bản đã được thông qua tại hội nghị thành lập Hợp tác xã hoặc liên minh Hợp tác xã. 

- Mã định danh/số CMT/số hộ chiếu người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã. 

- Bản kê khai thông tin đăng ký thuế ( theo mẫu) 

- Đối với HTX kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định thì kèm theo hồ sơ 

ĐKKD phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

 - Đối với HTX kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ ngành nghề thì phải có thêm 

bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc, quản lý doanh nghiệp và cá nhân khác. 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Truy cập hệ thống, Điền thông tin, Nộp Lệ phí 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, điền và nộp hồ sơ điện tử, lệ phí trực tuyến 

bằng cách truy cập vào cổng thông tin của tỉnhchọn Sở Kế hoạch và Đầu tưchọn Cấp Giấy 

https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/styles/Sao/Mau%20HTXMD.doc


Thông tin Nội dung 

Chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã 

+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử vào hồ sơ đăng ký điện tử. 

+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy 

biên nhận hồ sơ Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã. 

Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ ĐKKD HTX 

Công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ điện tử của công dân Cấp Giấy Chứng 

nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã, sau đó, Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ điện tử, 

bao gồm cả việc thanh toán điện tử và thông tin công dân liên quan như sau: 

+ Hệ thống thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kết nối đến Hệ thống thanh toán của Ngân 

hàng để thực hiện quy trình thanh toán điện tử của công dân.  

+ Hệ thống thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kết nối đến CSDLQG về Dân cư để trích 

xuất thông tin của công dân Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông sáng lập, người đại diện 

theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập. 

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh 

nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, chuyển sang thực 

hiện bước 3 

Bước 3- Xử lý hồ sơ ĐKKD HTX 

Sau khi đã kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ điện tử Đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống 

thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý ĐKKD và sau đó gửi thông tin cần thiết sang Hệ 

thống thông tin của Cục thuế tỉnh để xin cấp mã số thuế/mã số doanh nghiệp. 

Bước 4 -  Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ ĐKMST  



Thông tin Nội dung 

Sau khi nhận thông tin yêu cầu cấp mã số thuế cho doanh nghiệp từ Hệ thống thông tin của Sở 

KHĐT, Hệ thống thông tin của Cục thuế tỉnh sẽ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ ĐKMST. 

Bước 5 – Xử lý hồ sơ ĐKMST 

Nếu hồ sơ ĐKMST hợp lệ, HTTT của Cục thuế tỉnh sẽ tự động tạo mã số thuế/mã số doanh 

nghiệp và gửi thông tin về mã số thuế/mã số doanh nghiệp cho HTTT của Sở KHĐT.  

Bước 6 – Lưu hồ sơ ĐKMST 

Sau khi thực hiện cấp MST cho doanh nghiệp, HTTT của Cục thuế tỉnh sẽ lưu lại hồ sơ ĐKMS 

của doanh nghiệp vào CSDL 

Bước 7 – Trả kết quả ĐKMST 

HTTT của Cục thuế tỉnh sẽ gửi mã số thuế của doanh nghiệp cho HTTT của Sở KHĐT  

Bước 8 – Lưu hồ sơ ĐKKD HTX 

HTTT của Sở KHĐT hoàn thiện Giấy chứng nhận ĐKKD HTX có MST cho người dân và lưu 

hồ sơ ĐKKD HTX vào CSDL. 

Bước 9 – Trả kết quả ĐKKD HTX 

HTTT Sở KHĐT thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

Bước 10 - Nhận kết quả 

Sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người đại 

diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng 

điện tử đến Sở Kế hoạch và Đầu tư. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ 

bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp 



Thông tin Nội dung 

qua đường bưu điện. 

Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đối chiếu đầu mục hồ sơ với 

đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất. 

Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp mà Sở Kế hoạch và Đầu tư không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng 

ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. 

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của bộ hồ sơ nộp 

bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản 

giấy không chính xác so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không 

thông báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì được coi là giả 

mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

 

  



Hình 17.2: Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã mong muốn trong 

tương lai 

 



18. Cấp chứng chỉ hành nghề Dược 

18.1. Quy trình hiện tại thực hiện Cấp chứng chỉ hành nghề Dược 

* Mô tả chung 

Để thực hiện Thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ hành nghề dược, người dân phải chuẩn bị hồ sơ bản giấy và đến nộp 

trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Y tế Vĩnh Phúc. 

Sở Y tế sẽ tiếp nhận hồ sơ của công dân về TTHC Cấp chứng chỉ hành nghề Dược, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ để 

xử lý tiếp. Trường hợp hồ sơ của công dân hợp lệ, Sở Y tế sẽ hoàn thiện cấp Bản sao bằng, chứng chỉ. Cuối cùng, theo giấy 

hẹn, công dân sẽ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế để ký tên và nhận kết quả.  

Do TTHC này được cung cấp ở dịch vụ công mức 2, nên người dân chỉ có thể đọc hướng dẫn cách thực hiện và tải 

đơn mẫu về để in và điền bằng bản giấy, chưa có nộp hồ sơ trực tuyến cũng như chưa có sự liên thông về quy trình, thông 

tin với các HTTT hoặc CSDLQG khác nên chưa giảm thiểu được thành phần hồ sơ giấy cho người dân, thêm nữa, việc 

thanh toán cũng chưa được thực hiện trực tuyến. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 18.1: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề Dược hiện tại 

Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế 

Lĩnh vực Dược phẩm - Mỹ phẩm  

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
2 



Thông tin Nội dung 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện đến Sở Y tế  

Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Ðối tượng thực hiện Cá nhân 

Kết quả thực hiện Chứng chỉ hành nghề Dược 

Lệ phí 500.000 đồng/ Chứng chỉ hành nghề dược 

Căn cứ pháp lý 

- Luật Dược số 34/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà XHCNVN khóa XI, kỳ họp thứ 7 

thông qua ngày 14/6/2005; 

- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Dược; 

- Nghi định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24/10/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Dược; 

- Thông tư số 02/2007/TT- BYT ngày 24/1/2007 của Bộ Y tế Hướng 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 29/3/2013 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 27/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số 

điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo qui định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-



Thông tin Nội dung 

CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược; 

- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính về việc 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. 

Thành phần hồ sơ 

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Dược (theo mẫu) 

- Bản sao có chứng thực các văn bằng chuyên môn. 

- Giấy xác nhận thời gian thực hành ở cơ sở dược hợp pháp do người đứng đầu cơ sở đó cấp theo  

mẫu qui định trừ trường hợp dược sĩ đại học tốt nghiệp hệ chuyên tu đăng ký loại hình nhà thuốc. 

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng. 

- Bản sao có chứng thực Giấy CMND nếu hồ sơ gửi bằng đường bưu điện hoặc bản chụp và xuất 

trình Giấy CMTND bản gốc để đối chiếu nếu hồ sơ nộp trực tiếp. 

- Hai (02) ảnh chân dung màu cỡ 4cm x 6cm chụp trong vòng 6 tháng gần nhất tính đến ngày nộp 

hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ. 

- Giấy xác nhận không hành nghề Dược (Đối với người có hộ khẩu thường trú ở tỉnh khác). 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ bản giấy, nộp hồ sơ và nộp lệ phí 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ bản giấy, nộp lệ phí trực tiếp tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc. 

Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ 

Công chức của Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
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Thông tin Nội dung 

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần 

bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định. 

Bước 3 -  Xử lý hồ sơ 

Sở Y tế tiến hành thẩm định, cấp và duyệt chứng chỉ hành nghề Dược  

Bước 4 – Lưu hồ sơ 

Sở Y tế ghi vào sổ về việc Cấp chứng chỉ hành nghề Dược 

Bước 5 – Trả kết quả 

Sở Y tế tiếp nhận trả kết quả Cấp chứng chỉ hành nghề Dược 

Bước 6 - Ký tên và Nhận kết quả  

Theo giấy hẹn, công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc để ký 

tên và nhận kết quả.  

Trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết của công dân nộp hồ sơ (giấy cam kết công 

dân  tự viết). 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07h đến 11h 30, chiều từ 13h 30 đến 17h từ thứ 

hai đến thứ bảy hàng tuần, riêng ngày thứ bảy làm việc từ 07h đến 11h 30 (trừ ngày lễ, tết nghỉ). 

 



Hình 18.1: Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề Dược hiện tại 

 
  



18.2. Quy trình tương lai thực hiện Cấp chứng chỉ hành nghề Dược 

* Mô tả chung 

Thực hiện đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu hồ sơ giấy và tiến hành thanh toán trực tuyến cho công dân, 

doanh nghiệp khi thực hiện TTHC, các cơ quan liên quan cần thiết phải liên thông về quy trình và chia sẻ thông tin với 

nhau. Với TTHC Cấp chứng chỉ hành nghề Dược, doanh nghiệp có thể điền, nộp hồ sơ điện tử và lệ phí trực tuyến trên 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Sau đó, Sở Y tế sẽ tiếp nhận và chuyển đến bộ phận xử lý để kiểm tra tính đúng đắn của các 

thông tin mà doanh nghiệp đã khai. Một số thông tin liên quan đến doanh nghiệp có thể được trích xuất từ Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp. Một số giấy tờ khác liên quan trong thành phần hồ sơ cũng có thể được scan và gửi trực 

tuyến, do vậy, giảm thiểu được giấy tờ cho doanh nghiệp. Thông tin liên quan đến quá trình thanh toán điện tử cũng sẽ được 

thực hiện trực tuyến giữa trên Cổng TTĐT và HTTT của Ngân hàng. Khi thẩm định hồ sơ doanh nghiệp đã đủ điều kiện, Sở 

Y tế sẽ Cấp chứng chỉ hành nghề Dược và thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc Cấp chứng chỉ hành nghề 

Dược. Tất cả quá trình này đều được thực hiện trên môi trường mạng. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 18.2: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề Dược mong muốn trong tương lai 

Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân 

cư (cung cấp thông tin về công dân), Ngân hàng (thanh toán điện tử) 

Lĩnh vực Dược phẩm - Mỹ phẩm 

Mức độ cung cấp dịch 4 



Thông tin Nội dung 

vụ công 

Cách thức thực hiện 
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện đến Sở Y tế hoặc 

nộp trực tuyến tại https://vinhphuc.gov.vn/ 

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Ðối tượng thực hiện Cá nhân 

Kết quả thực hiện Chứng chỉ hành nghề Dược 

Lệ phí 

- Mức thu: 10.000 đồng/lần cấp lại (trong đó, tiền phôi văn bằng, chứng chỉ cấp lại: 6.000 

đồng/phôi). 

- Cước phí Bưu chính theo quy định tại từng thời điểm (đối với trường hợp đề nghị cấp bản sao 

qua đường Bưu điện) 

Căn cứ pháp lý 

- Luật Dược số 34/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà XHCNVN khóa XI, kỳ họp thứ 7 

thông qua ngày 14/6/2005; 

- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Dược; 

- Nghi định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24/10/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Dược; 

http://motcua.phutho.gov.vn/


Thông tin Nội dung 

- Thông tư số 02/2007/TT- BYT ngày 24/1/2007 của Bộ Y tế Hướng 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 29/3/2013 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 27/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số 

điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo qui định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-

CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược; 

- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính về việc 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. 

Thành phần hồ sơ 

- Biểu mẫu đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Dược (theo mẫu) 

- Bản scan các văn bằng chuyên môn. 

- Bản scan Giấy xác nhận thời gian thực hành ở cơ sở dược hợp pháp do người đứng đầu cơ sở 

đó cấp theo  

mẫu qui định trừ trường hợp dược sĩ đại học tốt nghiệp hệ chuyên tu đăng ký loại hình nhà 

thuốc. 

- Bản scan Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 

tháng. 

- Mã định danh/số CMT/số hộ chiếu của người xin cấp chứng chỉ. 

- Ảnh chân dung màu cỡ 4cm x 6cm chụp trong vòng 6 tháng gần nhất tính đến ngày nộp hồ sơ 
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Thông tin Nội dung 

đề nghị cấp chứng chỉ. 

- Bản scan Giấy xác nhận không hành nghề Dược (Đối với người có hộ khẩu thường trú ở tỉnh 

khác). 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Truy cập hệ thống, Điền thông tin, Nộp Lệ phí 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ điện tử và lệ phí trực tuyến 

bằng cách truy cập vào cổng thông tin của tỉnhchọn Sở Y tếchọn Cấp chứng chỉ hành nghề 

Dược 

+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử vào hồ sơ đăng ký điện tử. 

+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy 

biên nhận hồ sơ Cấp chứng chỉ hành nghề Dược. 

Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ 

Công chức của Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ điện tử của doanh nghiệp Cấp chứng chỉ hành nghề 

Dược, sau đó, Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ điện tử, bao gồm cả việc thanh toán điện 

tử và thông tin doanh nghiệp liên quan như sau: 

+ Hệ thống thông tin của Sở Y tế sẽ kết nối đến Hệ thống thanh toán của Ngân hàng để thực 

hiện quy trình thanh toán điện tử của doanh nghiệp.  

+ Hệ thống thông tin của Sở Y tế sẽ kết nối đến CSDLQG về dân cư để trích xuất thông tin của 

công dân liên quan đến hồ sơ Cấp chứng chỉ hành nghề Dược. 

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Y tế gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu 

sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, chuyển sang thực hiện bước 3 

Bước 3- Xử lý hồ sơ 



Thông tin Nội dung 

Sở Y tế xử lý và duyệt Cấp chứng chỉ hành nghề Dược 

Bước 4 – Lưu hồ sơ 

HTTT của Sở Y tế lưu lại hồ sơ xin Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sở gốc vào CSDL 

Bước 5- Trả kết quả 

HTTT của Sở Y tế thông báo qua mạng điện tử cho công dân về việc Cấp chứng chỉ hành nghề 

Dược. 

Bước 6 –Nhận kết quả 

Sau khi nhận được thông báo về việc Cấp chứng chỉ hành nghề Dược, người đại diện theo pháp 

luật nộp một bộ hồ sơ bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử đến Sở Y 

tế. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ 

sơ qua mạng điện tử tại Sở Y tế hoặc nộp qua đường bưu điện. 

Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Sở Y tế đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ 

công dân đã gửi qua mạng điện tử và trao Chứng chỉ hành nghề Dược nếu nội dung đối chiếu 

thống nhất. 

Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc Cấp chứng chỉ hành nghề Dược mà 

Sở Y tế không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp 

không còn hiệu lực. 

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của bộ hồ sơ nộp 

bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản 

giấy không chính xác so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không 

thông báo với Sở Y tế tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì được coi là giả mạo hồ sơ và sẽ 



Thông tin Nội dung 

bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

 

  



Hình 18.2: Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề Dược mong muốn trong tương lai 

 
 



 

19. Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  

19.1. Quy trình hiện tại thực hiện Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  

* Mô tả chung 

Để thực hiện Thủ tục hành chính Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, công dân chuẩn bị hồ sơ bản giấy 

theo hướng dẫn trên https://vinhphuc.gov.vn/chọn TTHC Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, sau đó đến 

nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện. 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp nhận hồ sơ của công dân về TTHC Cấp mới Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ để xử lý tiếp. Trường hợp hồ sơ của công dân hợp lệ, Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện sẽ chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện để xử lý 

trực tiếp. Sau khi xử lý xong, Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt, quyết định. Cuối 

cùng, theo giấy hẹn, công dân sẽ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện để ký tên và nhận kết 

quả.  

Do TTHC này được cung cấp ở dịch vụ công mức 2, nên người dân chỉ có thể đọc hướng dẫn cách thực hiện và tải 

đơn mẫu về để in và điền bằng bản giấy, chưa có nộp hồ sơ trực tuyến cũng như chưa có sự liên thông về quy trình, thông 

tin với các HTTT hoặc CSDLQG khác nên chưa giảm thiểu được thành phần hồ sơ giấy cho người dân, thêm nữa, việc 

thanh toán cũng chưa được thực hiện trực tuyến. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 19.1: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hiện tại 

Thông tin Nội dung 



Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện 

Lĩnh vực Kế hoạch – Đầu tư 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
2 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện 

Thời hạn giải quyết Không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ 

Ðối tượng thực hiện Công dân 

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

Lệ phí 30.000 đồng/1 lần 

Căn cứ pháp lý 

Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 

ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; 

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Doanh nghiệp; 

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 4/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số 



Thông tin Nội dung 

nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 

43/2010/ NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư liên tịch số: 07/2001/TTLT/BKH-TC-TK ngày 01/11/2001 

- Quyết định: 55/2007/QĐ-UBND “V/v thực hiện NQ 13/2007/NQ-HĐND ngày 4/7/2007 của 

HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 10 v/v ban hành mức thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc 

Thành phần hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Giấy đề nghị Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; (theo mẫu) 

+ Kèm theo Giấy đề nghị Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  phải có: bản sao 

Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia 

đình và 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; 

+ Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ trên phải có 

bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình; 

+ Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ trên phải có bản sao 

hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ bản giấy, nộp hồ sơ và nộp lệ phí 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ bản giấy, nộp lệ phí trực tiếp tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện. 

Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ 

https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/yen/VB/1/2/phuluc%20I-6.doc


Thông tin Nội dung 

Công chức của Ủy ban nhân dân huyện tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần 

bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định. 

Bước 3 - Xử lý hồ sơ 

Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, công chức của Ủy ban nhân dân chuyển đến Phòng Tài chính-

Kế hoạch huyện để tiến hành xử lý hồ sơ của công dân và nếu đủ điều kiện sẽ Cấp mới Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  cho công dân và trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định. 

Bước 4 – Lưu hồ sơ 

Sau khi UBND huyện phê duyệt, Công chức của Ủy ban nhân dân huyện lưu hồ sơ Cấp mới Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  của công dân 

Bước 5 – Trả kết quả 

Công chức của Ủy ban nhân dân huyện tiếp nhận trả kết quả Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh  của công dân. 

Bước 6 - Ký tên và Nhận kết quả  

Theo giấy hẹn, doanh nghiệp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện để 

ký tên và nhận kết quả.  

Trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết của công dân nộp hồ sơ (giấy cam kết công 

dân  tự viết). 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07h đến 11h 30, chiều từ 13h 30 đến 17h từ thứ 

hai đến thứ bảy hàng tuần, riêng ngày thứ bảy làm việc từ 07h đến 11h 30 (trừ ngày lễ, tết nghỉ). 

 





Hình 19.1: Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  hiện tại 

  



19.2. Quy trình tương lai thực hiện Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  

* Mô tả chung 

Thực hiện đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu hồ sơ giấy và tiến hành thanh toán trực tuyến cho công dân, 

doanh nghiệp khi thực hiện TTHC, các cơ quan liên quan cần thiết phải liên thông về quy trình và chia sẻ thông tin với 

nhau. Với TTHC Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh , công dân có thể điền, nộp hồ sơ điện tử và lệ phí trực 

tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện. Sau đó, Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp nhận và chuyển đến 

bộ phận xử lý để kiểm tra tính đúng đắn của các thông tin mà công dân đã khai. Một số thông tin liên quan đến công dân có 

thể được trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Một số giấy tờ khác liên quan trong thành phần hồ sơ cũng có thể 

được scan và gửi trực tuyến, do vậy, giảm thiểu được giấy tờ cho công dân. Thông tin liên quan đến quá trình thanh toán 

điện tử cũng sẽ được thực hiện trực tuyến giữa trên Cổng TTĐT và HTTT của Ngân hàng. Khi thẩm định hồ sơ doanh 

nghiệp đã đủ điều kiện, Sở Công thương sẽ Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  và thông báo qua mạng điện 

tử cho công dân về việc cấp Hợp đồng chứng thực. Tất cả quá trình này đều được thực hiện trên môi trường mạng. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 19.2: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  mong muốn trong 

tương lai 

Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân 

cư (cung cấp thông tin về công dân), Ngân hàng (thanh toán điện tử) 

Lĩnh vực Kế hoạch – Đầu tư 



Thông tin Nội dung 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
4 

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng thông tin của UBND huyện 

Thời hạn giải quyết Không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ 

Ðối tượng thực hiện Công dân 

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

Lệ phí 30.000 đồng/1 lần 

Căn cứ pháp lý 

Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 

ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; 

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Doanh nghiệp; 

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 4/6/2010 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 về Đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư liên tịch số: 07/2001/TTLT/BKH-TC-TK ngày 01/11/2001 

- Quyết định: 55/2007/QĐ-UBND “V/v thực hiện NQ 13/2007/NQ-HĐND ngày 4/7/2007 của 



Thông tin Nội dung 

HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 10 v/v ban hành mức thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc 

Thành phần hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Biểu mẫu đề nghị Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh ; (theo mẫu) 

+ Mã định danh/số CMT/số Hộ chiếu của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại 

diện hộ gia đình và 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; 

+ Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ trên phải 

có bản scan chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình; 

+ Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ trên phải có bản 

scan văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Truy cập hệ thống, Điền thông tin, Nộp Lệ phí 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ điện tử và lệ phí trực tuyến 

bằng cách truy cập vào cổng thông tin của tỉnhchọn UBND huyệnchọn Cấp mới Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  

+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử vào hồ sơ đăng ký điện tử. 

+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy 

biên nhận hồ sơ Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh . 

Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ 

Công chức của UBND huyện tiếp nhận hồ sơ điện tử của công dân Cấp mới Giấy chứng nhận 



Thông tin Nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh , sau đó, Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ điện tử, bao gồm cả 

việc thanh toán điện tử và thông tin công dân liên quan như sau: 

+ Hệ thống thông tin của UBND huyện sẽ kết nối đến Hệ thống thanh toán của Ngân hàng để 

thực hiện quy trình thanh toán điện tử của doanh nghiệp.  

+ Hệ thống thông tin của UBND huyện sẽ kết nối đến CSDLQG về Dân cư để trích xuất thông 

tin của công dân xin Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh . 

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, UBND huyện gửi thông báo qua mạng điện tử cho công dân để yêu cầu 

sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, chuyển sang thực hiện bước 3 

Bước 3- Xử lý hồ sơ 

Bộ phận tiếp nhận của UBND huyện chuyển hồ sơ của công dân cho Phòng Tài chính-Kế hoạch 

huyện để tiến hành thẩm định, Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  và sau đó 

trình lãnh đạo UBND huyện phê duyệt. 

Bước 4 – Lưu hồ sơ 

HTTT của UBND huyện lưu hồ sơ Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  của công 

dân vào CSDL 

Bước 5- Trả kết quả 

HTTT của UBND huyện thông báo qua mạng điện tử cho công dân về việc trao Hợp đồng Cấp 

mới Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh . 

Bước 6 –Nhận kết quả 

Sau khi nhận được thông báo về việc nhận Hợp đồng Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh , người đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ bằng bản giấy kèm theo Giấy biên 



Thông tin Nội dung 

nhận hồ sơ qua mạng điện tử đến UBND huyện. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực 

tiếp hồ sơ bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử tại UBND huyện hoặc nộp 

qua đường bưu điện. 

Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, UBND huyện đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ 

sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận cho công dân nếu nội dung 

đối chiếu thống nhất. 

Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh  mà UBND huyện không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện 

tử của công dân không còn hiệu lực. 

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của bộ hồ sơ nộp 

bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản 

giấy không chính xác so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không 

thông báo với UBND huyện tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì được coi là giả mạo hồ sơ 

và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

 

  



Hình 19.2: Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  mong muốn trong 

tương lai 

 



20. Liên thông 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 

20.1. Quy trình hiện tại thực hiện Liên thông 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 

* Mô tả chung 

Để thực hiện Liên thông 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, người dân có thể thực hiện theo như sau: 

Người dân chuẩn bị hồ sơ bản giấy và đến nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã. 

Cán bộ, công chức sẽ tiếp nhận hồ sơ của công dân về Liên thông 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, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ để xử lý tiếp. Trường hợp hồ sơ của 

công dân hợp lệ, công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã thực hiện 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 có thẩm 

quyền, cụ thể: Địa bàn huyện thì chuyển cho Công an xã, thị trấn thuộc huyện; địa bàn thị xã, thành phố thuộc tỉnh, quận, 

huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì chuyển cho Công an cấp huyện 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), cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em (trong thời hạn 10 ngày). Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì thông báo 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. Cuối cùng, theo giấy hẹn, người dân sẽ đến Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của UBND cấp xã để ký tên và nhận kết quả. 

Do TTHC này được cung cấp ở dịch vụ công mức 2, nên người dân chỉ có thể đọc hướng dẫn cách thực hiện và tải 

đơn mẫu về để in và điền bằng bản giấy, chưa có nộp hồ sơ trực tuyến cũng như chưa có sự liên thông về quy trình, thông 



tin với các HTTT hoặc CSDLQG khác nên chưa giảm thiểu được thành phần hồ sơ giấy cho người dân, thêm nữa, việc 

thanh toán cũng chưa được thực hiện trực tuyến.  

* Mô tả chi tiết 

Bảng 20.1: Mô tả các thông tin thực hiện Liên thông 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 hiện tại 

Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã, Cơ quan công an đăng ký thường trú, Bảo 

hiểm xã hội cấp huyện 

Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã, Cơ quan công an đăng ký thường trú, Bảo hiểm xã hội 

cấp huyện 

Lĩnh vực Hộ tịch 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
2 

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã 

Thời hạn giải quyết 

- 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 



Thông tin Nội dung 

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 50 km 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. 

- Căn cứ vào tình hình thực tế, các địa phương có thể quy định cụ thể thời hạn thực hiện liên 

thông các thủ tục hành chính ngắn hơn thời hạn tối đa nêu trên. 

Ðối tượng thực hiện Cá nhân 

Kết quả thực hiện Giấy khai sinh (bản chính), Sổ hộ khẩu đã đăng ký thường trú cho trẻ em và Thẻ bảo hiểm y tế 

Lệ phí Lệ phí đăng ký khai sinh: 6.000 đồng/1 lần cấp 

Căn cứ pháp lý 

- Luật 81/2006/QH11 

- Thông tư 08.a/2010/TT-BTP 

- Nghị định 06/2012/NĐ-CP 

- Thông tư 09b/2013/TT-BTP 

- Luật 36/2013/QH13 

- Thông tư 02/2014/TT-BTC 

- Nghị định 31/2014/NĐ-CP 

- Luật 46/2014/QH13 

- Thông tư 36/2014/TT-BCA 

- Nghị định 105/2014/NĐ-CP 
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Thông tin Nội dung 

- Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT 

Thành phần hồ sơ 

- 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). 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ bản giấy, nộp lệ phí 

trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. 

Bước 2- Tiếp nhận, Kiểm tra và xử lý hồ sơ 

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=67295
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Thông tin Nội dung 

Công chức của UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả từng loại việc cho người đi 

đăng ký. Sau đó, Công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã đăng ký khai sinh cho trẻ em ngay trong 

ngày tiếp nhận hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần 

bằng văn bản ghi đầy đủ, rõ ràng loại giấy tờ cần bổ sung, hoàn thiện để người nộp hồ sơ làm lại 

cho đúng quy định. 

-  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 

Bước 3 -  Gửi hồ sơ đã xử lý tại bước 2 để Đăng ký thường trú và Cấp thẻ bảo hiểm y tế 

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 có thẩm quyền, cụ thể: Địa bàn huyện thì chuyển cho Công an 

xã, thị trấn thuộc huyện; địa bàn thị xã, thành phố thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã thuộc thành phố 

trực thuộc trung ương thì chuyển cho Công an cấp huyện 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.. 

Bước 4 – Tiếp nhận, Kiểm tra và xử lý Đăng ký thường trú và Cấp thẻ bảo hiểm y tế 

Cơ quan Công an tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ Đăng ký thường trú. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp 

lệ thì thực hiện đăng ký thường trú (trong thời hạn 15 ngày). 

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ Cấp thẻ bảo hiểm y tế. Nếu thấy đầy đủ, hợp 



Thông tin Nội dung 

lệ thì thực cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em (trong thời hạn 10 ngày). 

Sau đó, Cơ quan Công an, Bảo hiểm xã hội lưu hồ sơ của công dân và chuyển trả kết quả đăng ký 

thường trú, Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em về Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết, hoàn thiện. 

Bước 5 – Tiếp nhận trả kết quả 

Sau khi nhận được kết quả ĐK thường trú và Cấp thẻ bảo hiểm y tế, UBND cấp xã tiếp nhận trả 

kết quả gồm 3 loại giấy tờ: Đăng ký khai sinh, Hộ khẩu đã ĐKTT và Thẻ BHYT cho trẻ em. 

Bước 6 - Ký tên và Nhận kết quả  

Theo giấy hẹn, người dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để ký tên và 

nhận kết quả.  

Trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết của cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07h đến 11h 30, chiều từ 13h 30 đến 17h từ thứ 

hai đến thứ bảy hàng tuần, riêng ngày thứ bảy làm việc từ 07h đến 11h 30 (trừ ngày lễ, tết nghỉ). 

 



Hình 20.1: Quy trình các bước thực hiện Liên thông 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 hiện tại 

 



20.2. Quy trình tương lai thực hiện Liên thông 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 

* Mô tả chung 

Thực hiện đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu hồ sơ giấy và tiến hành thanh toán trực tuyến cho công dân 

khi thực hiện TTHC, các cơ quan liên quan cần thiết phải liên thông về quy trình và chia sẻ thông tin với nhau.  

Với Liên thông 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, công dân có thể điền, nộp hồ sơ điện tử và lệ phí trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của UBND cấp xã.  

Tiếp đó, công chức UBND cấp xã sẽ tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ điện tử và chuyển đến bộ phận 

xử lý để kiểm tra tính đúng đắn của các thông tin mà công dân đã khai. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và chính xác, Công chức 

Tư pháp - hộ tịch cấp xã thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ. Một số thông tin liên quan 

đến công dân như bố, mẹ hoặc người đại diện đi khai sinh có thể được trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khi 

đó, người dân khi đi thực hiện Liên thông 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 sẽ không phải nộp Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân nữa mà chỉ cần điền 

mã định danh/số CMT/số hộ chiếu, do vậy, giảm thiểu được hồ sơ giấy. Thông tin liên quan đến quá trình thanh toán điện tử 

cũng sẽ được thực hiện trực tuyến giữa trên Cổng TTĐT và HTTT của Ngân hàng.  

Sau khi thực hiện việc đăng ký khai sinh và cấp khai sinh cho trẻ em, công chức Tư pháp – hộ tịch cấp xã sẽ chuyển 

hồ sơ đăng ký thường trú cho cơ quan Công an có thẩm quyền, cụ thể: Địa bàn huyện thì chuyển cho Công an xã, thị trấn 

thuộc huyện; địa bàn thị xã, thành phố thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì chuyển cho 

Công an cấp huyện để đăng ký thường trú cho trẻ em; đồng thời, công chức Tư pháp – hộ tịch cấp xã chuyển 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), cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em (trong thời hạn 10 ngày). Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì 

thông báo 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. 



 

Cuối cùng, UBND cấp xã thông báo qua mạng điện tử cho công dân để họ đến lấy Giấy khai sinh, Hộ khẩu đã ĐKTT 

và Thẻ BHYT. Tất cả quá trình này đều được thực hiện trên môi trường mạng. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 20.2: Mô tả các thông tin thực hiện Liên thông 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 trong tương lai 

Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã, Cơ quan công an đăng ký thường trú, Bảo 

hiểm xã hội cấp huyện 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân 

cư (cung cấp thông tin về công dân), Ngân hàng (thanh toán điện tử) 

Lĩnh vực Hộ tịch 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
4 

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ điện tử trên cổng thông tin điện tử của UBND xã 

Thời hạn giải quyết 

- 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 



Thông tin Nội dung 

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 50 km 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. 

- Căn cứ vào tình hình thực tế, các địa phương có thể quy định cụ thể thời hạn thực hiện liên 

thông các thủ tục hành chính ngắn hơn thời hạn tối đa nêu trên. 

Ðối tượng thực hiện Cá nhân 

Kết quả thực hiện Giấy khai sinh (bản chính), Sổ hộ khẩu đã đăng ký thường trú cho trẻ em và Thẻ bảo hiểm y tế 

Lệ phí Lệ phí đăng ký khai sinh: 6.000 đồng/1 lần cấp 

Căn cứ pháp lý 

- Luật 81/2006/QH11 

- Thông tư 08.a/2010/TT-BTP 

- Nghị định 06/2012/NĐ-CP 

- Thông tư 09b/2013/TT-BTP 

- Luật 36/2013/QH13 

- Thông tư 02/2014/TT-BTC 

- Nghị định 31/2014/NĐ-CP 

- Luật 46/2014/QH13 

- Thông tư 36/2014/TT-BCA 
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- Nghị định 105/2014/NĐ-CP 

- Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT 

Thành phần hồ sơ 

- Biểu mẫu 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. 

- Mã định danh/số CMT/số Hộ chiếu của cha, mẹ hoặc người đại diện đi ĐK khai 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). 

- Biểu mẫu 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). 

Trình tự thực hiện Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ điện tử và lệ phí trực 

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=38018
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=67295
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tuyến bằng cách truy cập vào cổng thông tin của tỉnhchọn UBND cấp xãchọn Liên thông 

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 

+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử vào hồ sơ đăng ký điện tử. 

+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy 

biên nhận hồ sơ Liên thông 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 qua mạng điện tử. 

Bước 2- Tiếp nhận, Kiểm tra, Xử lý và hồ sơ 

Công chức của UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ điện tử của công dân Liên thông 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, 

sau đó, Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ điện tử, bao gồm cả việc thanh toán điện tử và 

thông tin công dân liên quan như sau: 

+ Hệ thống thông tin của UBND cấp xã sẽ kết nối đến Hệ thống thanh toán của Ngân hàng để 

thực hiện quy trình thanh toán điện tử của công dân.  

+ Hệ thống thông tin của UBND cấp xã sẽ kết nối đến CSDLQG về Dân cư để trích xuất thông 

tin của bố, mẹ hoặc người đại diện của người được ĐK khai sinh. 

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, UBND cấp xã gửi thông báo qua mạng điện tử cho công dân để yêu cầu 

sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, UBND cấp xã sẽ thực hiện cấp ĐK 

khai sinh cho trẻ em. 

Bước 3- Chuyển hồ sơ đã thực hiện tại bước 2 để Đăng ký thường trú và Cấp thẻ bảo hiểm y tế 

Sau khi đã kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ điện tử Liên thông thủ tục hành chính về 
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Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, Hệ thống 

thông tin của UBND cấp xã gửi thông tin cần thiết sang Hệ thống thông tin của Cơ quan công 

an ĐKTT để thực hiện ĐKTT cho trẻ em, đồng thời gửi thông tin cần thiết sang HTTT của 

BHXH huyện để thực hiện Cấp thẻ BHYT cho trẻ em. 

Bước 4 -  Tiếp nhận, Kiểm tra, xử lý Cấp ĐKTT, Thẻ BHYT  

Hệ thống thông tin của Cơ quan công an ĐKTT tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và lưu ĐKTT, HTTT 

của BHXH huyện tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và lưu Cấp thẻ BHYT.  

Bước 5 - Tiếp nhận trả kết quả 

Sau khi nhận được Hộ khẩu đã ĐKTT và Thẻ BHYT của trẻ em, HTTT của UBND cấp xã 

thông báo qua mạng điện tử cho công dân về việc cấp Giấy khai sinh, Hộ khẩu đã ĐKTT và Thẻ 

BHYT. 

Bước 6 –Nhận kết quả 

Sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy khai sinh, Hộ khẩu đã ĐKTT và Thẻ BHYT, 

người đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ 

qua mạng điện tử đến UBND cấp xã. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ 

bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử tại UBND cấp xã hoặc nộp qua đường 

bưu điện. 

Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, UBND cấp xã đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ 

sơ công dân đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy khai sinh, Hộ khẩu đã ĐKTT và Thẻ BHYT 

cho công dân nếu nội dung đối chiếu thống nhất. 

Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy khai sinh, Hộ khẩu đã 
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ĐKTT và Thẻ BHYT mà UBND cấp xã không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng 

ký điện tử của công dân không còn hiệu lực. 

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của bộ hồ sơ nộp 

bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản 

giấy không chính xác so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không 

thông báo với UBND cấp xã tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì được coi là giả mạo hồ 

sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

 

  



Hình 20.2: Quy trình các bước thực hiệnLiên thông 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 trong tương lai 

 



21. Liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 

21.1. Quy trình hiện tại thực hiện Liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi 

* Mô tả chung 

Để thực hiện Liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, người 

dân có thể thực hiện theo như sau: 

Người dân chuẩn bị hồ sơ bản giấy và đến nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã. 

Cán bộ, công chức sẽ tiếp nhận hồ sơ của công dân về Liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ để xử lý tiếp. Trường hợp hồ sơ của công dân hợp lệ, 

công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã thực hiện 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 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 Bảo hiểm xã hội cấp huyện kiểm tra hồ sơ, nếu thấy đầy đủ, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em (trong thời hạn 10 ngày). Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết, hoàn thiện. Bảo 

hiểm xã hội chuyển trả Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em về Ủy ban nhân dân cấp xã. Cuối cùng, theo giấy hẹn, người dân sẽ 

đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để ký tên và nhận kết quả. 

Do TTHC này được cung cấp ở dịch vụ công mức 2, nên người dân chỉ có thể đọc hướng dẫn cách thực hiện và tải 

đơn mẫu về để in và điền bằng bản giấy, chưa có nộp hồ sơ trực tuyến cũng như chưa có sự liên thông về quy trình, thông 

tin với các HTTT hoặc CSDLQG khác nên chưa giảm thiểu được thành phần hồ sơ giấy cho người dân.  

* Mô tả chi tiết 

Bảng 21.1: Mô tả các thông tin thực hiện Liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi hiện tại 

Thông tin Nội dung 
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Cơ quan thực hiện 
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã, Bảo hiểm xã hội cấp huyện 

Cơ quan có thực hiện TTHC: UBND cấp xã, Bảo hiểm xã hội cấp huyện 

Lĩnh vực Tư pháp 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
2 

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã 

Thời hạn giải quyết 

+ Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi tối đa không quá 15 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 Bảo hiểm xã hội thì thời hạn giải quyết được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc. 

Ðối tượng thực hiện Cá nhân 

Kết quả thực hiện Giấy khai sinh (bản chính), Thẻ bảo hiểm y tế 

Lệ phí Miễn phí 

Căn cứ pháp lý 
+ 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); 
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+ 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 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dãn 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 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 

*Nguồn: Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về 

việc công bố các thủ tục hành chính thực hiện liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 

cấp xã, cơ quan đăng ký thường trú và Bảo hiểm xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

Thành phần hồ sơ 
+ 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 

https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/TNQT/TTHC_TUPHAP2/TP.HT.docx
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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. 

+ 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).  

 Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ thì nộp thêm văn bản chứng 

minh việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật; 

Trường hợp ủy quyền cho người khác làm thay thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng 

hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, 

em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ 

chứng minh về mối quan hệ nêu trên. 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. 

Bước 2- Tiếp nhận, Kiểm tra và xử lý hồ sơ 

Công chức của UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả từng loại việc cho người đi 

đăng ký. Sau đó, Công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã đăng ký khai sinh cho trẻ em ngay trong 

ngày tiếp nhận hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần 

bằng văn bản ghi đầy đủ, rõ ràng loại giấy tờ cần bổ sung, hoàn thiện để người nộp hồ sơ làm lại 

cho đúng quy định. 

https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/TNQT/TTHC_TUPHAP2/TK1-Ts.docx
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Thông tin Nội dung 

-  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 

Bước 3 -  Gửi hồ sơ đã xử lý tại bước 2 để Cấp thẻ bảo hiểm y tế 

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 cấp Thẻ bảo hiểm y tế chuyển 

cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện để cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em.. 

Bước 4 – Tiếp nhận, Kiểm tra và xử lý Cấp thẻ bảo hiểm y tế 

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ Cấp thẻ bảo hiểm y tế. Nếu thấy đầy đủ, hợp 

lệ thì thực cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em (trong thời hạn 10 ngày). 

Sau đó, Bảo hiểm xã hội huyện lưu hồ sơ của công dân và chuyển trả Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em về Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết, hoàn thiện. 

Bước 5 – Tiếp nhận trả kết quả 

Sau khi nhận được thẻ bảo hiểm y tế, UBND cấp xã tiếp nhận trả kết quả gồm 2 loại giấy tờ: 

Đăng ký khai sinh và Thẻ BHYT cho trẻ em. 

Bước 6 - Ký tên và Nhận kết quả  

Theo giấy hẹn, người dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để ký tên và 

nhận kết quả.  

Trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết của cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07h đến 11h 30, chiều từ 13h 30 đến 17h từ thứ 

hai đến thứ bảy hàng tuần, riêng ngày thứ bảy làm việc từ 07h đến 11h 30 (trừ ngày lễ, tết nghỉ). 

 





Hình 21.1: Quy trình các bước thực hiện Liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi hiện tại 

 



21.2. Quy trình tương lai thực hiện Liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 

trẻ em dưới 6 tuổi 

* Mô tả chung 

Thực hiện đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu hồ sơ giấy và tiến hành thanh toán trực tuyến cho công dân 

khi thực hiện TTHC, các cơ quan liên quan cần thiết phải liên thông về quy trình và chia sẻ thông tin với nhau.  

Với Liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, công dân có 

thể điền, nộp hồ sơ điện tử trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của UBND cấp xã.  

Tiếp đó, công chức UBND cấp xã sẽ tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ điện tử và chuyển đến bộ phận 

xử lý để kiểm tra tính đúng đắn của các thông tin mà công dân đã khai. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và chính xác, Công chức 

Tư pháp - hộ tịch cấp xã thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ. Một số thông tin liên quan 

đến công dân như bố, mẹ hoặc người đại diện đi khai sinh có thể được trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khi 

đó, người dân khi đi thực hiện Liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 

tuổi sẽ không phải nộp Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân nữa mà chỉ cần điền mã định danh/số 

CMT/số hộ chiếu, do vậy, giảm thiểu được hồ sơ giấy.  

Sau khi thực hiện việc đăng ký khai sinh và cấp khai sinh cho trẻ em, công chức Tư pháp – hộ tịch cấp xã sẽ chuyển 

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 Bảo hiểm xã hội kiểm tra hồ sơ, nếu thấy đầy đủ, hợp lệ thì thực hiện cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

(trong thời hạn 10 ngày). Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết, hoàn thiện. Bảo 

hiểm xã hội chuyển trả Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em về Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Cuối cùng, UBND cấp xã thông báo qua mạng điện tử cho công dân để họ đến lấy Giấy khai sinh và Thẻ BHYT. Tất 

cả quá trình này đều được thực hiện trên môi trường mạng. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 21.2: Mô tả các thông tin thực hiện Liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi trong tương lai 



Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã, Bảo hiểm xã hội cấp huyện 

+ Cơ quan có thực hiện TTHC: UBND cấp xã, Bảo hiểm xã hội cấp huyện 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân 

cư (cung cấp thông tin về công dân) 

Lĩnh vực Tư pháp 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
4 

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ điện tử trên cổng thông tin điện tử của UBND xã 

Thời hạn giải quyết 

+ Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi tối đa không quá 15 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 Bảo hiểm xã hội thì thời hạn giải quyết được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm 

việc. 

Ðối tượng thực hiện Cá nhân 

Kết quả thực hiện Giấy khai sinh (bản chính), Thẻ bảo hiểm y tế 



Thông tin Nội dung 

Lệ phí Miễn phí 

Căn cứ pháp lý 

+ 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 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dãn 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 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 

*Nguồn: Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

về việc công bố các thủ tục hành chính thực hiện liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của 



Thông tin Nội dung 

UBND cấp xã, cơ quan đăng ký thường trú và Bảo hiểm xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

Thành phần hồ sơ 

+ Biểu mẫu 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. 

+ Biểu mẫu 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).  

 Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ thì nộp thêm văn bản chứng 

minh việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật; 

Trường hợp ủy quyền cho người khác làm thay thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng 

hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, 

em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ 

chứng minh về mối quan hệ nêu trên. 

- Mã định danh/số CMT/số hộ chiếu của bố/mẹ hoặc người đại diện 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách 

truy cập vào cổng thông tin của tỉnhchọn UBND cấp xãchọn Liên thông thủ tục hành chính 

về Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 

+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử vào hồ sơ đăng ký điện tử. 
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Thông tin Nội dung 

+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy 

biên nhận hồ sơ Liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 

trẻ em dưới 6 tuổi qua mạng điện tử. 

Bước 2- Tiếp nhận, Kiểm tra, Xử lý và hồ sơ 

Công chức của UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ điện tử của công dân Liên thông thủ tục hành 

chính về Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, sau đó, Kiểm tra tính 

đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ điện tử, bao gồm việc xác minh thông tin công dân liên quan như 

sau: 

+ Hệ thống thông tin của UBND cấp xã sẽ kết nối đến CSDLQG về Dân cư để trích xuất thông 

tin của bố, mẹ hoặc người đại diện của người được ĐK khai sinh. 

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, UBND cấp xã gửi thông báo qua mạng điện tử cho công dân để yêu cầu 

sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, UBND cấp xã sẽ thực hiện cấp ĐK 

khai sinh cho trẻ em. 

Bước 3- Chuyển hồ sơ đã thực hiện tại bước 2 để Cấp thẻ bảo hiểm y tế 

Sau khi đã kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ điện tử Liên thông thủ tục hành chính về 

Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, Hệ thống thông tin của UBND 

cấp xã gửi thông tin cần thiết sang Hệ thống thông tin của BHXH huyện để thực hiện Cấp thẻ 

BHYT cho trẻ em. 

Bước 4 -  Tiếp nhận, Kiểm tra, xử lý Cấp thẻ BHYT  

Hệ thống thông tin của BHXH huyện tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và lưu Cấp thẻ BHYT.  

Bước 5 - Tiếp nhận trả kết quả 



Thông tin Nội dung 

Sau khi nhận được Thẻ BHYT của trẻ em, HTTT của UBND cấp xã thông báo qua mạng điện 

tử cho công dân về việc cấp Giấy khai sinh và Thẻ BHYT. 

Bước 6 –Nhận kết quả 

Sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy khai sinh, Thẻ BHYT, người đại diện theo pháp 

luật nộp một bộ hồ sơ bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử đến 

UBND cấp xã. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ bằng bản giấy và Giấy 

biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử tại UBND cấp xã hoặc nộp qua đường bưu điện. 

Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, UBND cấp xã đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ 

sơ công dân đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy khai sinh, Thẻ BHYT cho công dân nếu nội 

dung đối chiếu thống nhất. 

Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy khai sinh, Thẻ BHYT mà 

UBND cấp xã không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của công dân 

không còn hiệu lực. 

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của bộ hồ sơ nộp 

bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản 

giấy không chính xác so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không 

thông báo với UBND cấp xã tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì được coi là giả mạo hồ 

sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

 

  



Hình 21.2: Quy trình các bước thực hiệnLiên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi trong tương lai 

 



22. Đăng ký kết hôn 

22.1. Quy trình hiện tại thực hiện Đăng ký kết hôn 

* Mô tả chung 

Để thực hiện Đăng ký kết hôn, người dân có thể thực hiện theo như sau: 

Người dân chuẩn bị hồ sơ bản giấy và đến nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã. 

Cán bộ, công chức sẽ tiếp nhận hồ sơ của công dân về Đăng ký kết hôn, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ để xử lý tiếp. 

Trường hợp hồ sơ của công dân hợp lệ, công chức Tư pháp cấp xã viết giấy hẹn cho người dân, sau đó chuyển đến bộ phận 

có thẩm quyền xử lý và giải quyết TTHC Đăng ký kết hôn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì thông báo và hướng dẫn cho 

người dân biết để hoàn thiện. Cuối cùng, theo giấy hẹn, người dân sẽ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp 

xã để ký tên và nhận kết quả. 

Do TTHC này được cung cấp ở dịch vụ công mức 2, nên người dân chỉ có thể đọc hướng dẫn cách thực hiện và tải 

đơn mẫu về để in và điền bằng bản giấy, chưa có nộp hồ sơ trực tuyến cũng như chưa có sự liên thông về quy trình, thông 

tin với các HTTT hoặc CSDLQG khác nên chưa giảm thiểu được thành phần hồ sơ giấy cho người dân.  

* Mô tả chi tiết 

Bảng 22.1: Mô tả các thông tin thực hiện Đăng ký kết hôn hiện tại 

Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã 

Lĩnh vực Tư pháp 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
2 



Thông tin Nội dung 

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã 

Thời hạn giải quyết 
03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trong trường hợp cần phải xác minh, thì 

thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc. 

Ðối tượng thực hiện Cá nhân 

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận kết hôn 

Lệ phí Miễn phí 

Căn cứ pháp lý 

- Bộ Luật dân sự năm 2005; 

- Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10 năm 2000; 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; 

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính Phủ về 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 hướng dẫn thi hành Nghị định 158/2005/NĐ-CP 

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 08a/2010/TT-BTP; 

- Thông tư 09 b/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 05 năm 2013  sửa đổi, bổ sung một số điều của 



Thông tin Nội dung 

Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và 

hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP 

ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

08.a/2010/TT-BTP;  

- Quyết định số 1203/2008/QĐ-UBND ngày 16/4/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc miễn, 

sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí ban hành kèm theo Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND 

ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh. 

Thành phần hồ sơ 

- Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu quy định); 

- Xác nhận tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu chưa có xác nhận trong Tờ 

khai đăng ký kết hôn), trong trường hợp: 

+ Người đăng ký kết hôn ở UBND cấp xã không phải nơi người đó đăng ký cư trú; 

+ Người đăng ký kết hôn là người đang trong thời hạn học tập, lao động, công tác ở nước ngoài 

về nước kết hôn 

- Giấy Chứng minh nhân dân/hộ chiếu của 2 bên nam, nữ; 

- Sổ hộ khẩu hoặc Sổ đăng ký tạm trú có thời hạn của hai bên nam, nữ; 

Trong đó yêu cầu: 

1. Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt. 

(Theo Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005) 

2. Các điều kiện kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000: 

- Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên; 

- Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào, 
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Thông tin Nội dung 

không ai được cưỡng ép hoặc cản trở; 

- Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp bị cấm kết hôn: Người đang có vợ hoặc có 

chồng; người mất năng lực hành vi dân sự; giữa những người có cùng dòng máu về trực hệ, giữa 

những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi, giữa người từng là cha 

mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, 

mẹ kế với cong riêng của chồng; giữa những người cùng giới tính. 

(Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10 năm 2000) 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ bản giấy và Nộp hồ sơ Đăng ký kết hôn 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. 

Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ Đăng ký kết hôn 

Công chức của UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả từng loại việc cho người đi 

đăng ký.  

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần 

bằng văn bản ghi đầy đủ, rõ ràng loại giấy tờ cần bổ sung, hoàn thiện để người nộp hồ sơ làm lại 

cho đúng quy định. 

Bước 3 -  Xử lý hồ sơ Đăng ký kết hôn 

Công chức Tư pháp cấp xã thực hiện Đăng ký kết hôn cho người dân. 

Bước 4 – Lưu hồ sơ Đăng ký kết hôn 

Công chức Tư pháp cấp xã lưu hồ sơ Đăng ký kết hôn của người dân vào sổ. 



Thông tin Nội dung 

Bước 5 – Tiếp nhận trả kết quả 

Công chức Tư pháp cấp xã tiếp nhận trả Giấy chứng nhận kết hôn. 

Bước 6 - Ký tên và Nhận kết quả  

Theo giấy hẹn, người dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để ký tên và 

nhận kết quả.  

Trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết của cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07h đến 11h 30, chiều từ 13h 30 đến 17h từ thứ 

hai đến thứ bảy hàng tuần, riêng ngày thứ bảy làm việc từ 07h đến 11h 30 (trừ ngày lễ, tết nghỉ). 

 



Hình 22.1: Quy trình các bước thực hiện Đăng ký kết hôn hiện tại 

 

22.2. Quy trình tương lai thực hiện Đăng ký kết hôn 

* Mô tả chung 



Thực hiện đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu hồ sơ giấy và tiến hành thanh toán trực tuyến cho công dân 

khi thực hiện TTHC, các cơ quan liên quan cần thiết phải liên thông về quy trình và chia sẻ thông tin với nhau.  

Với Đăng ký kết hôn, công dân có thể điền, nộp hồ sơ điện tử trên Cổng thông tin điện tử của UBND cấp xã.  

Tiếp đó, công chức UBND cấp xã sẽ tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ điện tử và chuyển đến bộ phận 

xử lý để kiểm tra tính đúng đắn của các thông tin mà công dân đã khai. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và chính xác, Công chức 

Tư pháp cấp xã thực hiện Đăng ký kết hôn cho người dân. Một số thông tin công dân liên quan đến người đi đăng ký kết 

hôn (chồng, vợ) có thể được trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khi đó, người dân khi đi thực hiện Đăng ký kết 

hôn sẽ không phải nộp Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân nữa mà chỉ cần điền mã định danh/số 

CMT/số hộ chiếu, do vậy, giảm thiểu được hồ sơ giấy. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì thông báo và hưỡng dẫn cho 

người dân biết, hoàn thiện.  

Cuối cùng, UBND cấp xã thông báo qua mạng điện tử cho công dân để họ đến lấy Giấy chứng nhận kết hôn. Tất cả 

quá trình này đều được thực hiện trên môi trường mạng. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 22.2: Mô tả các thông tin thực hiện Đăng ký kết hôn trong tương lai 

Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân 

cư (cung cấp thông tin về công dân) 

Lĩnh vực Tư pháp 

Mức độ cung cấp dịch 4 



Thông tin Nội dung 

vụ công 

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ điện tử trên cổng thông tin điện tử của UBND xã 

Thời hạn giải quyết 
03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trong trường hợp cần phải xác minh, thì 

thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc. 

Ðối tượng thực hiện Cá nhân 

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận kết hôn 

Lệ phí Miễn phí 

Căn cứ pháp lý 

- Bộ Luật dân sự năm 2005; 

- Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10 năm 2000; 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; 

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính Phủ về 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 hướng dẫn thi hành Nghị định 158/2005/NĐ-

CP 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 



Thông tin Nội dung 

điều của Thông tư số 08a/2010/TT-BTP; 

- Thông tư 09 b/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 05 năm 2013  sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và 

hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP 

ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

08.a/2010/TT-BTP;  

- Quyết định số 1203/2008/QĐ-UBND ngày 16/4/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc 

miễn, sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí ban hành kèm theo Quyết định số 55/2007/QĐ-

UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh. 

Thành phần hồ sơ 

- Biểu mẫu đăng ký kết hôn (theo mẫu quy định); 

- Xác nhận tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu chưa có xác nhận trong Tờ 

khai đăng ký kết hôn), trong trường hợp: 

+ Người đăng ký kết hôn ở UBND cấp xã không phải nơi người đó đăng ký cư trú; 

+ Người đăng ký kết hôn là người đang trong thời hạn học tập, lao động, công tác ở nước ngoài 

về nước kết hôn 

- Mã định danh/số CMT/hộ chiếu của 2 bên nam, nữ; 

- Sổ hộ khẩu hoặc Sổ đăng ký tạm trú có thời hạn của hai bên nam, nữ; 

Trong đó yêu cầu: 

1. Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt. 

(Theo Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005) 

2. Các điều kiện kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000: 
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Thông tin Nội dung 

- Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên; 

- Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên 

nào, không ai được cưỡng ép hoặc cản trở; 

- Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp bị cấm kết hôn: Người đang có vợ hoặc 

có chồng; người mất năng lực hành vi dân sự; giữa những người có cùng dòng máu về trực hệ, 

giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi, giữa người từng 

là cha mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng 

của vợ, mẹ kế với cong riêng của chồng; giữa những người cùng giới tính. 

(Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10 năm 2000) 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ điện tử và Nộp hồ sơ trực tuyến 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách truy cập 

vào cổng thông tin của tỉnhchọn UBND cấp xãchọn Đăng ký kết hôn 

+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử vào hồ sơ đăng ký điện tử. 

+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy 

biên nhận hồ sơ Đăng ký kết hôn qua mạng điện tử. 

Bước 2- Tiếp nhận, Kiểm tra hồ sơ ĐK kết hôn 

Công chức của UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ điện tử của công dân Đăng ký kết hôn, sau đó, 

Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ điện tử, bao gồm việc xác minh thông tin công dân liên 

quan như sau: 

+ Hệ thống thông tin của UBND cấp xã sẽ kết nối đến CSDLQG về Dân cư để trích xuất thông 

tin của 2 người (chồng, vợ) đi đăng ký kết hôn. 



Thông tin Nội dung 

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, UBND cấp xã gửi thông báo qua mạng điện tử cho công dân để yêu cầu 

sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

Bước 3- Xử lý hồ sơ ĐK kết hôn 

Sau khi đã kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ điện tử Đăng ký kết hôn, công chức Tư 

pháp xã tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và trình người có thẩm quyền quyết 

định duyệt. 

Bước 4 -  Lưu hồ sơ ĐK kết hôn  

Hệ thống thông tin của UBND xã lưu hồ sơ ĐK kết hôn của người dân vào CSDL  

Bước 5 - Tiếp nhận trả kết quả 

HTTT của UBND cấp xã thông báo qua mạng điện tử cho công dân về việc cấp Giấy chứng 

nhận kết hôn 

Bước 6 –Nhận kết quả 

Sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận kết hôn, người đại diện theo pháp 

luật nộp một bộ hồ sơ bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử đến 

UBND cấp xã. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ bằng bản giấy và Giấy 

biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử tại UBND cấp xã hoặc nộp qua đường bưu điện. 

Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, UBND cấp xã đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ 

sơ công dân đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận kết hôn cho công dân nếu nội 

dung đối chiếu thống nhất. 

Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận kết hôn mà 

UBND cấp xã không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của công dân 



Thông tin Nội dung 

không còn hiệu lực. 

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của bộ hồ sơ nộp 

bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản 

giấy không chính xác so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không 

thông báo với UBND cấp xã tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì được coi là giả mạo hồ 

sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

 

  



Hình 21.2: Quy trình các bước thực hiện Đăng ký kết hôn trong tương lai 

 
 

 



23. Đăng ký việc giám hộ 

23.1. Quy trình hiện tại thực hiện Đăng ký việc giám hộ 

* Mô tả chung 

Để thực hiện Đăng ký việc giám hộ, người dân có thể thực hiện theo như sau: 

Người dân chuẩn bị hồ sơ bản giấy, lệ phí và đến nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã. 

Cán bộ, công chức sẽ tiếp nhận hồ sơ của công dân về Đăng ký việc giám hộ, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ để xử lý 

tiếp. Trường hợp hồ sơ của công dân hợp lệ, công chức Tư pháp cấp xã viết giấy hẹn cho người dân, sau đó chuyển đến bộ 

phận có thẩm quyền xử lý và giải quyết TTHC Đăng ký việc giám hộ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì thông báo và 

hướng dẫn cho người dân biết để hoàn thiện. Cuối cùng, theo giấy hẹn, người dân sẽ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của UBND cấp xã để ký tên và nhận kết quả. 

Do TTHC này được cung cấp ở dịch vụ công mức 2, nên người dân chỉ có thể đọc hướng dẫn cách thực hiện và tải 

đơn mẫu về để in và điền bằng bản giấy, chưa có nộp hồ sơ trực tuyến cũng như chưa có sự liên thông về quy trình, thông 

tin với các HTTT hoặc CSDLQG khác nên chưa giảm thiểu được thành phần hồ sơ giấy cho người dân.  

* Mô tả chi tiết 

Bảng 23.1: Mô tả các thông tin thực hiện Đăng ký việc giám hộ hiện tại 

Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã 

Lĩnh vực Tư pháp 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
2 



Thông tin Nội dung 

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã 

Thời hạn giải quyết 
05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trong trường hợp cần phải xác minh, thì 

thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc. 

Ðối tượng thực hiện Cá nhân 

Kết quả thực hiện Quyết định công nhận việc giám hộ 

Lệ phí 5.000 đồng/1 trường hợp 

Căn cứ pháp lý 

- Bộ Luật dân sự năm 2005; 

- 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 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 hướng dẫn thi hành Nghị định 158/2005/NĐ-CP 

của Chính phủ; 

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng 

dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch; 

- Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ  sung một số điều 

của Thông tư 08.a/2010/TT-BTP; 

- Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực 

hiện Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 



Thông tin Nội dung 

10 về việc ban hành mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

Thành phần hồ sơ 

-  Tờ khai đăng ký việc giám hộ, mẫu  TP/HT-2012-TKGH (Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 

23/5/2012 của Bộ Tư pháp) 

- Giấy khai sinh của người được 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 riêng của người được giám hộ (nếu có); 

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đăng ký giám hộ (bản sao); 

- Sổ hộ khẩu  hoặc Sổ đăng ký tạm trú có thời hạn của người đăng ký giám hộ (bản sao). 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ bản giấy, Nộp hồ sơ Đăng ký việc giám hộ và lệ phí 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ bản giấy, lệ phí trực tiếp tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. 

Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ Đăng ký việc giám hộ 

Công chức của UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả từng loại việc cho người đi 

đăng ký.  

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần 

bằng văn bản ghi đầy đủ, rõ ràng loại giấy tờ cần bổ sung, hoàn thiện để người nộp hồ sơ làm lại 

cho đúng quy định. 

Bước 3 -  Xử lý hồ sơ Đăng ký việc giám hộ 

https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/Bao%20lucgd/TTHC%20Song/TKGH.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/Bao%20lucgd/TTHC%20Song/TKGH.doc


Thông tin Nội dung 

Công chức Tư pháp cấp xã thực hiện Đăng ký việc giám hộ cho người dân. 

Bước 4 – Lưu hồ sơ Đăng ký việc giám hộ 

Công chức Tư pháp cấp xã lưu hồ sơ Đăng ký việc giám hộ của người dân vào sổ. 

Bước 5 – Tiếp nhận trả kết quả 

Công chức Tư pháp cấp xã tiếp nhận trả Quyết định công nhận việc giám hộ. 

Bước 6 - Ký tên và Nhận kết quả  

Theo giấy hẹn, người dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để ký tên và 

nhận kết quả.  

Trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết của cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07h đến 11h 30, chiều từ 13h 30 đến 17h từ thứ 

hai đến thứ bảy hàng tuần, riêng ngày thứ bảy làm việc từ 07h đến 11h 30 (trừ ngày lễ, tết nghỉ). 

 



Hình 22.1: Quy trình các bước thực hiện Đăng ký việc giám hộ hiện tại 

 

23.2. Quy trình tương lai thực hiện Đăng ký việc giám hộ 

* Mô tả chung 

Thực hiện đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu hồ sơ giấy và tiến hành thanh toán trực tuyến cho công dân 

khi thực hiện TTHC, các cơ quan liên quan cần thiết phải liên thông về quy trình và chia sẻ thông tin với nhau.  



Với Đăng ký việc giám hộ, công dân có thể điền, nộp hồ sơ điện tử và lệ phí trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử 

của UBND cấp xã.  

Tiếp đó, công chức UBND cấp xã sẽ tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ điện tử và chuyển đến bộ phận 

xử lý để kiểm tra tính đúng đắn của các thông tin mà công dân đã khai. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và chính xác, Công chức 

Tư pháp cấp xã thực hiện Đăng ký việc giám hộ cho người dân. Một số thông tin công dân liên quan đến người đi Đăng ký 

việc giám hộ (chồng, vợ) có thể được trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khi đó, người dân khi đi thực hiện 

Đăng ký việc giám hộ sẽ không phải nộp Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân nữa mà chỉ cần điền mã 

định danh/số CMT/số hộ chiếu, do vậy, giảm thiểu được hồ sơ giấy. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì thông báo và hưỡng 

dẫn cho người dân biết, hoàn thiện.  

Cuối cùng, UBND cấp xã thông báo qua mạng điện tử cho công dân để họ đến lấy Quyết định công nhận việc giám 

hộ. Tất cả quá trình này đều được thực hiện trên môi trường mạng. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng 23.2: Mô tả các thông tin thực hiện Đăng ký việc giám hộ trong tương lai 

Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân 

cư (cung cấp thông tin về công dân), Ngân hàng (thanh toán) 

Lĩnh vực Tư pháp 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
4 



Thông tin Nội dung 

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ điện tử trên cổng thông tin điện tử của UBND xã 

Thời hạn giải quyết 
05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trong trường hợp cần phải xác minh, thì 

thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc. 

Ðối tượng thực hiện Cá nhân 

Kết quả thực hiện Quyết định công nhận việc giám hộ 

Lệ phí 5.000 đồng/1 trường hợp 

Căn cứ pháp lý 

- Bộ Luật dân sự năm 2005; 

- 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 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 hướng dẫn thi hành Nghị định 158/2005/NĐ-

CP của Chính phủ; 

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng 

dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch; 

- Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ  sung một số điều 

của Thông tư 08.a/2010/TT-BTP; 

- Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực 

hiện Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 



Thông tin Nội dung 

10 về việc ban hành mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

Thành phần hồ sơ 

-  Biểu mẫu đăng ký việc giám hộ, mẫu  TP/HT-2012-TKGH (Thông tư số 05/2012/TT-BTP 

ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp) 

- Bản scan Giấy khai sinh của người được 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 riêng của người được giám hộ (nếu có); 

- Mã định danh/số CMT/số hộ chiếu của người đăng ký giám hộ; 

- Sổ hộ khẩu hoặc Sổ đăng ký tạm trú có thời hạn của người đăng ký giám hộ (bản scan). 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ điện tử, Nộp hồ sơ trực tuyến và lệ phí 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách truy cập 

vào cổng thông tin của tỉnhchọn UBND cấp xãchọn Đăng ký việc giám hộ 

+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử vào hồ sơ đăng ký điện tử. 

+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy 

biên nhận hồ sơ Đăng ký việc giám hộ qua mạng điện tử. 

Bước 2- Tiếp nhận, Kiểm tra hồ sơ Đăng ký việc giám hộ 

Công chức của UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ điện tử của công dân Đăng ký việc giám hộ, sau 

đó, Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ điện tử, bao gồm việc thanh toán và xác minh 

thông tin công dân liên quan như sau: 

+ Hệ thống thông tin của UBND cấp xã sẽ kết nối đến HTTT của ngân hàng để thực hiện thanh 

https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/Bao%20lucgd/TTHC%20Song/TKGH.doc
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/Bao%20lucgd/TTHC%20Song/TKGH.doc
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toán trực tuyến 

+ Hệ thống thông tin của UBND cấp xã sẽ kết nối đến CSDLQG về Dân cư để trích xuất thông 

tin của người đi Đăng ký việc giám hộ. 

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, UBND cấp xã gửi thông báo qua mạng điện tử cho công dân để yêu cầu 

sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

Bước 3- Xử lý hồ sơ Đăng ký việc giám hộ 

Sau khi đã kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ điện tử Đăng ký việc giám hộ, công chức 

Tư pháp xã tiến hành cấp Giấy chứng nhận Đăng ký việc giám hộ và trình người có thẩm quyền 

quyết định duyệt. 

Bước 4 -  Lưu hồ sơ Đăng ký việc giám hộ  

Hệ thống thông tin của UBND xã lưu hồ sơ Đăng ký việc giám hộ của người dân vào CSDL  

Bước 5 - Tiếp nhận trả kết quả 

HTTT của UBND cấp xã thông báo qua mạng điện tử cho công dân về việc cấp Quyết định 

công nhận việc giám hộ 

Bước 6 –Nhận kết quả 

Sau khi nhận được thông báo về việc cấp Quyết định công nhận việc giám hộ, người đại diện 

theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện 

tử đến UBND cấp xã. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ bằng bản giấy và 

Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử tại UBND cấp xã hoặc nộp qua đường bưu điện. 

Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, UBND cấp xã đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ 

sơ công dân đã gửi qua mạng điện tử và trao Quyết định công nhận việc giám hộ cho công dân 
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nếu nội dung đối chiếu thống nhất. 

Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Quyết định công nhận việc 

giám hộ mà UBND cấp xã không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của 

công dân không còn hiệu lực. 

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của bộ hồ sơ nộp 

bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản 

giấy không chính xác so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không 

thông báo với UBND cấp xã tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì được coi là giả mạo hồ 

sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

 

  



Hình 21.2: Quy trình các bước thực hiện Đăng ký việc giám hộ trong tương lai 
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