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QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THUỘC 

THẨM QUYỀN CỦA UBND CẤP HUYỆN 
(Kèm theo Quyết định số: 4599/QĐ-UBND ngày 11  tháng  10  năm 2021 của UBND huyện) 

 

A. DANH MỤC  
 

TT TỂN QUY TRÌNH NỘI BỘ 

I Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh 

1 Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

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

3 Thủ tục tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh 

4 Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 

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

II Lĩnh vực  thành lập và hoạt động của hợp tác xã 

6 Thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã 

7 Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 

8 Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 

9 Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 

10 Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã chia 

11 Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã tách 

12 Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất 

13 Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập 

14 
Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) 

15 Thur tục giải thể tự nguyện hợp tác xã  



16 Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 

17 Thủ tục thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã 

18 
Thủ tục tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên 

hiệp hợp tác xã 

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

20 Thủ tục  cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã 

21 Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 

 

B. QUY TRÌNH NỘI BỘ 

I. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH: 

1. Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh; 

2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh; 

3. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; 

4. Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh; 

Thời gian giải quyết: 01 (ngày làm việc) x 08 = 8 giờ làm việc 

       Thời gian thực hiện và trả trả kết quả cho tổ chức, cá nhân được tính kể từ lúc nhận được hồ sơ hợp lệ  

Thứ tự 

công việc 

Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

Bước 1 
Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả huyện 

Tiếp nhận, kiểm tra toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin tính 

hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất 

trình. 

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy 

tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa 

đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng 

dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn 

thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận. 

Không tính thời 

gian 



Hồ sơ sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không 

được bổ sung, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận 

hồ sơ. Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng 

văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối, người tiếp nhận ký, ghi 

rõ họ, chữ đệm, tên. 

 

Bước 2 
Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả huyện 

Hồ sơ sau khi được tiếp nhận chuyển phòng phòng Tài 

chính- Kế hoạch huyện thẩm định và giải quyết 
01 giờ làm việc 

Bước 3 
Phòng Tài chính – KH 

huyện 

Cán bộ chuyên môn xem xét, thẩm định hồ sơ, thực hiện 

nhập dữ liệu hồ sơ đăng ký kinh doanh lên Hệ thống quản lý 

cấp phép đăng ký hộ kinh doanh; trình lãnh đạo cơ quan ký 

duyệt 

05 giờ làm việc 

Bước 4 
Phòng Tài chính – KH 

huyện 
Lãnh đạo cơ quan kiểm tra, xem xét ký duyệt 01 giờ làm việc 

Bước 5 
Phòng Tài chính – KH 

huyện 

Kết quả sau khi được lãnh đạo cơ quan ký duyệt; cán bộ, 

công chức phòng Tài chính – KH huyện chuyển Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp huyện 

½ giờ làm việc 

Bước 6 
Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả huyện 
Vào sổ theo dõi kết quả và xử lý công việc ½ giờ làm việc 

Bước 7 
Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả huyện 
Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 08 giờ làm việc 

 



 

5. Thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 

Thời gian giải quyết: 0 (ngày làm việc) x 08 = 0 giờ làm việc 

 

 Thứ tự công 

việc 

Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc Thời gian thực 

hiện 

Bước 1 
Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả huyện 

Tiếp nhận, kiểm tra toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin tính 

hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất 

trình. 

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp 

nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy 

đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ bổ 

sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, 

hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, 

trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, 

ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận. 

Hồ sơ sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không 

được bổ sung, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận 

hồ sơ. Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng 

văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối, người tiếp nhận ký, ghi 

rõ họ, chữ đệm, tên. 

Không tính thời 

gian 

Bước 2 
Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả huyện 

Hồ sơ sau khi được tiếp nhận chuyển phòng phòng Tài 

chính- Kế hoạch huyện thẩm định và giải quyết 

Không tính thời 

gian 

Bước 3 
Phòng Tài chính – KH 

huyện 

Cán bộ chuyên môn xem xét, thẩm định hồ sơ, thực hiện 

nhập dữ liệu hồ sơ đăng ký kinh doanh lên Hệ thống quản lý 

cấp phép đăng ký hộ kinh doanh; trình lãnh đạo cơ quan ký 

duyệt 

Không tính thời 

gian 

Bước 4 
Phòng Tài chính – KH 

huyện 
Lãnh đạo cơ quan kiểm tra, xem xét ký duyệt 

Không tính thời 

gian 

Bước 5 
Phòng Tài chính – KH 

huyện 

Kết quả sau khi được lãnh đạo cơ quan ký duyệt; cán bộ, 

công chức phòng Tài chính – KH huyện chuyển Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Không tính thời 

gian 

Bước 6 

Công chức, viên chức 

tiếp nhận hồ sơ tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết 

Vào sổ theo dõi kết quả và xử lý công việc 
Không tính thời 

gian 



quả - Ủy ban nhân dân cấp 

huyện 

Bước 7 

Công chức, viên chức 

tiếp nhận hồ sơ tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết 

quả - Ủy ban nhân dân cấp 

huyện 

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân 
Không tính thời 

gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  

 



II. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ 

1. Thủ tục Đăng ký thành lập hợp tác xã; 

2. Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã; 

3. Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã; 

4. Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã; 

5. Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã chia; 

6. Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã tách; 

7. Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất; 

8. Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập; 

9. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) 

10. Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã; 

11. Thủ tục thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã 

12. Thủ tục tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp 

hợp tác xã; 

13. Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã; 

14. Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 

Thời gian giải quyết: 01 (ngày làm việc) x 08 = 8 giờ làm việc 

Thời gian thực hiện và trả trả kết quả cho tổ chức, cá nhân được tính kể từ lúc nhận được hồ sơ hợp lệ. 
 

Thứ tự công 

việc 

Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc Thời gian thực 

hiện 

Bước 1 
Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả huyện 

Tiếp nhận, kiểm tra toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin tính 

hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất 

trình. 

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp 

nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy 

Không tính 

thời gian 



đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn tổ chức, thương nhân nộp hồ sơ bổ 

sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, 

hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, 

trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, 

ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận. 

Hồ sơ sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không 

được bổ sung, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận 

hồ sơ. Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng 

văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối, người tiếp nhận ký, ghi 

rõ họ, chữ đệm, tên. 

Bước 2 
Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả huyện 

Hồ sơ sau khi được tiếp nhận chuyển phòng phòng Tài 

chính- Kế hoạch huyện thẩm định và giải quyết 

01 giờ làm 

việc 

Bước 3 
Phòng Tài chính – KH 

huyện 

Cán bộ chuyên môn nhận hồ sơ xem xét, thẩm định hồ sơ, 

thực hiện nhập dữ liệu hồ sơ đăng ký HTX lên Hệ thống thông 

tin quốc gia về đăng ký HTX; trình lãnh đạo cơ quan ký duyệt 

05 giờ làm 

việc 

Bước 4 
Phòng Tài chính – KH 

huyện 
Lãnh đạo cơ quan kiểm tra, xem xét ký duyệt 

01 giờ làm 

việc 

Bước 5 
Phòng Tài chính – KH 

huyện 

Kết quả sau khi được lãnh đạo cơ quan ký duyệt; cán bộ, 

chuyên môn chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban 

nhân dân cấp huyện 

½ giờ làm 

việc 

Bước 6 
Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả huyện 
Vào sổ theo dõi kết quả và xử lý công việc 

½ giờ làm 

việc 

Bước 7 
Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả huyện 
Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân 

Không tính 

thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 08 giờ làm việc 

 

15. Tên thủ tục hành chính: Giải thể tự nguyện hợp tác xã 

16. Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 

Thời gian giải quyết: 02 (ngày làm việc) x 08 = 16 giờ làm việc 

Thời gian thực hiện và trả trả kết quả cho tổ chức, cá nhân được tính kể từ lúc nhận được hồ sơ hợp lệ  



 

Thứ tự công 

việc 

Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc Thời gian thực 

hiện 

Bước 1 
Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả huyện 

Tiếp nhận, kiểm tra toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin tính 

hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất 

trình. 

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp 

nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy 

đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn tổ chức, thương nhân nộp hồ sơ bổ 

sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, 

hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, 

trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, 

ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận. 

Hồ sơ sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không 

được bổ sung, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận 

hồ sơ. Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng 

văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối, người tiếp nhận ký, ghi 

rõ họ, chữ đệm, tên. 

Không tính thời 

gian 

Bước 2 
Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả huyện 

Hồ sơ sau khi được tiếp nhận chuyển phòng phòng Tài 

chính- Kế hoạch huyện thẩm định và giải quyết 
01 giờ làm việc 

Bước 3 
Phòng Tài chính – KH 

huyện 

Cán bộ chuyên môn xem xét, thẩm định hồ sơ, thực hiện 

nhập dữ liệu hồ sơ đăng ký HTX lên Hệ thống thông tin quốc 

gia về đăng ký HTX; trình lãnh đạo cơ quan ký duyệt 

13 giờ làm việc 

Bước 4 
Phòng Tài chính – KH 

huyện 
Lãnh đạo cơ quan kiểm tra, xem xét ký duyệt 01 giờ làm việc 

Bước 5 
Phòng Tài chính – KH 

huyện 

Kết quả sau khi được lãnh đạo cơ quan ký duyệt; cán bộ, 

công chức phòng Tài chính - KH huyện chuyển Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp huyện 

½ giờ làm việc 

Bước 6 
Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả huyện 
Vào sổ theo dõi kết quả và xử lý công việc ½ giờ làm việc 

Bước 7 
Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả huyện 
Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân 

Không tính thời 

gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 16 giờ làm việc 

 



 

 

Phụ lục 2 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THUỘC 

THẨM QUYỀN CỦA UBND XÃ, THỊ TRẤN 

(Kèm theo Quyết định số: 4599/QĐ-UBND ngày 11  tháng  10  năm 2021 của UBND huyện) 

 
A. DANH MỤC 

 

TT Tên quy trình nội bộ 

1 Thông báo thành lập tổ hợp tác; 

2 Thông báo thay đổi tổ hợp tác 

3 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác 

 



B. QUY TRÌNH NỘI BỘ 

1. Thủ tục Thông báo thành lập tổ hợp tác; 

2. Thủ tục thông báo thay đổi tổ hợp tác; 

3. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác; 

Thời gian giải quyết: Trong ngày làm việc 
 

Thứ tự công 

việc 

Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc Thời gian  

thực hiện 

Bước 1 Bộ phận Một cửa cấp xã 
Tiếp nhận, kiểm tra toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin tính hợp 

lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình. 
 

Bước 2 Bộ phận Một cửa cấp xã Trình Lãnh đạo UBND xã, thị trấn  

Bước 3 Lãnh đạo UBND xã Giao nhiệm vụ cho Công chức Tài chính xã  

Bước 4 Công chức Tài chính xã  
Cập nhật thông tin trong Sổ theo dõi về việc thành lập và hoạt 

động, chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác.  

 

 

 

 

 

 
 

 


