ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CỦ CHI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ
TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI
_____________________

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4371/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi)
Tên Thủ tục
hành chính

STT
I

Lĩnh vực Chứng thực

1

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ
chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

2

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (thủ tục này cũng được áp dụng trong trường hợp chứng thực
điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể
ký, điểm chỉ được)

3
4
5
6
7

Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch là cộng tác viên của Phòng Tư pháp
Thủ tục Chứng thực chữ ký đối với người không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

II

Lĩnh vực trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

1

Thủ tục cấp và chi trả tiền bồi thường

2
III
1
2

Ghi chú

Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Thủ tục trả lại tài sản
Lĩnh vực hộ tịch
Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Thủ tục Đăng ký việc nhận, cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

1

Tên Thủ tục
hành chính

STT
3
IV
1
2
3
4
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VI
1
VII
1
2
3
4
5

Ghi chú

Thủ tục Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
Lĩnh vực chính sách có công
Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ
Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình
Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hưởng chính sách như Thương binh (trường hợp người bị thương thuộc cơ
quan cấp huyện hoặc cấp xã và các trường hợp đóng trên địa bàn)
Thủ tục di chuyển hài cốt liệt sĩ
Lĩnh vực bảo trợ xã hội
Thủ tục Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập
Thủ tục Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập
Thủ tục Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội
Thủ tục Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội
Thủ tục Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập
Thủ tục Tổ chức lại, giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập
Thủ tục Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội
Cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật
Cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi
Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp
Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
Thủ tục tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa
Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

2

STT
6
7
VIII
1
2
3
IX
1
2
3
X
1
2

Tên Thủ tục
hành chính
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất
Lĩnh vực tổ chức Phi Chính phủ
Thủ tục công nhận Ban Vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong quận – huyện, phường – xã, thị trấn.
Thủ tục đăng ký tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, đại hội, đại hội bất thường của Hội có phạm vi hoạt động trong quận –
huyện, phường – xã, thị trấn (dung cho đơn vị tổ chức Đại hội từ nhiệm kỳ thứ hai trở đi),
Thủ tục phê duyệt điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong quận – huyện, phường – xã, thị trấn.
Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với với tổ chức và cá nhân theo Thông tư 47/2014/TTBYT
Lĩnh vực Văn hóa cơ sở
Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn
hóa”
Thủ tục công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

3

Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương

4

Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

5

Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

6

Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

7

Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

8

Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

XI
1

Ghi chú

Lĩnh vực Thư viện
Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

XII Lĩnh vực Gia đình
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND
1
cấp huyện)

3

Tên Thủ tục
hành chính

STT
2
3
4
5
6

Ghi chú

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của
UBND cấp huyện)
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND
cấp huyện)
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của
UBND cấp huyện)
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền
của UBND cấp huyện)
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của
UBND cấp huyện)

XIII Lĩnh vực Đất đai
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, kết hợp với đăng ký
1 biến động đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân
Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân và kết hợp với đăng ký
2 biến động đất đai
XIV Lĩnh vực Môi trường
1 Thủ tục Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
2 Thủ tục Đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
XV Lĩnh vực về đấu thầu
Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu của gói thầu thuộc dự án đã được UBND thành phố phân cấp cho Chủ
1 tịch UBND quận – huyện quyết định đầu tư
2 Thẩm định kế hoạch đấu thầu đối với công trình xây dựng thuộc dự án do Chủ tịch UIBND huyện quyết định đầu tư
XVI Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
Bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước và
1 các tài sản hàng hóa kê biên phát mãi theo quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền
2 Đấu giá tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính
3 Thanh lý, thu hồi, điều chuyển tài sản nhà nước

4
5
6

Xử lý tài sản Nhà nước
Xử lý tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước
Bán đấu giá tài sản thanh lý, tịch thu sung công quỹ nhà nước

4

Tên Thủ tục
hành chính

STT

Ghi chú

7 Định giá, bán đấu giá tài sản, hàng hóa bị tịch thu sung công quỹ nhà nước (tài sản có giá trị dưới 10 triệu đồng)
XVII Lĩnh vực giá
1 Thẩm định giá mua tài sản công
2 Thẩm định giá mua tài sản
XVIII Lĩnh vực đầu tư phát triển
1 Thẩm tra quyết toán các công trình hoàn thành sử dụng ngân sách thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện
2 Thẩm tra phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án đầu tư
1
2
3
4
5
6
XIX
1
2
XX
1
2
3
4
5
6

Lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước
Giải quyết kinh phí đào tạo cho cán bộ, công chức
Thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán
Thẩm định báo cáo quyết toán của cấp ngân sách địa phương
Lập dự toán ngân sách
Điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước
Lập quyết toán thu chi ngân sách nhà nước
Lĩnh vực Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của NSNN
Thu các khoản nộp vào Ngân sách nhà nước
Thoái thu các khoản thu đã nộp Ngân sách nhà nước
Lĩnh vực thành lập và đăng ký Hợp tác xã
Thủ tục đăng ký hợp tác xã
Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Thủ tục đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo
pháp luật của hợp tác xã
Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã chia
Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã tách
Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

5

Tên Thủ tục
hành chính

STT
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ghi chú

Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, hợp tác xã (khi bị mất)
Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)
Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
Thủ tục tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

XXI Lĩnh vực xây dựng
Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới: công trình không theo tuyến; công trình theo
1 tuyến trong đô thị; công trình tín ngưỡng; công trình quảng cáo và công trình trạm thu phát sóng thông tin di động
(trạm BTS).
2 Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ.
3

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo.

4

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình.

5

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép xây dựng.

6

Thủ tục gia hạn Giấy phép xây dựng.

7

Thủ tục cấp lại Giấy phép xây dựng.

XXII Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị
1 Thủ tục Cấp giấy phép tạm sử dụng vỉa hè
2

Thủ tục Cấp Giấy phép đào đường vỉa hè

3

Thủ tục Gia hạn cấp phép đào đường

XXIII Lĩnh vực quy hoạch xây dựng
1 Thủ tục Cấp Giấp phép quy hoạch theo thẩm quyền
2

Thủ tục Cấp chứng chỉ quy hoạch theo thẩm quyền

6

Tên Thủ tục
hành chính

STT
3

Thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị

4

Thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị

Ghi chú

NGƯỜI LẬP BIỂU

Củ Chi, ngày 08 tháng 5 năm 2017
CHỦ TỊCH

Mai Nghi Xuyên

Nguyễn Hữu Hoài Phú

7

Tên Thủ tục
hành chính

STT

Ghi chú

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CỦ CHI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ
TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI
_____________________

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4371/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi)

STT
I
1
II
1
2
III
1
IV
1
V
1
2
3

Tên Thủ tục
hành chính

Hình thức thực hiện dịch vụ bưu chính công ích
Tiếp nhận
Trả kết quả
Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
hồ sơ

Lĩnh vực Chứng thực
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật
Công nhận Báo cáo viên pháp luật
Miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật
Lĩnh vực Hòa giải cơ sở
Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro, ảnh hưởng đến
sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải
Lĩnh vực trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động
quản lý hành chính
Thủ tục Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Lĩnh vực hộ tịch
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
Đăng ký giám hộ cử có yếu tố nước ngoài

X
X
X

X

X
X
X
X
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Tên Thủ tục
hành chính

4
5
6
7

Thủ tục Đăng ký giám hộ đương nhiên có yếu tố nước ngoài
Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
Thủ tục Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
Thủ tục Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

8

Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã được giải quyết tại cơ quan
có thẩm quyền của nước ngoài
Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử đã được giải quyết tại cơ quan có
thẩm quyền của nước ngoài
Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có
thẩm quyền của nước ngoài
Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân
Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

9
10
11
12
13
14
15
16
VI
1
2
3
4

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ
quan có thẩm quyền của nước ngoài
Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha,
mẹ, con đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch đã được giải quyết tại cơ
quan có thẩm quyền của nước ngoài
Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ,
giấy tờ cá nhân
Lĩnh vực Tôn giáo
Thủ tục Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong
một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Thủ tục Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể
khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc
Thủ tục Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của
chức sắc, nhà tu hành
Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà
tu hành

Ghi chú
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
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Tên Thủ tục
hành chính

Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng
5 năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh
Thủ tục Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn
6
giáo cơ sở
Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự
7 tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh
Thủ tục Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành
8 ngoài cơ sở tôn giáo
Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức
9
tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện
VII Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh
1 Chuyển trường đối với học sinh THCS
VIII Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
1 Cấp bằng tốt nghiệp THCS
2 Điều chỉnh văn bằng tốt nghiệp THCS
IX Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
1 Thành lâp nhà trường, nhà trẻ tư thục
2 Cấp phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục
3 Thẩm định thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục
4 Thành lập cơ sở dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường
5 Thẩm định thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục
X Lĩnh vực Nhà giáo, Cán bộ quản lý
1 Công nhận Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ tư thục
XI Lĩnh vực an toàn thực phẩm
Thủ tục Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối
với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ (Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi
1 vị trí địa lý của địa điểm sản xuất, thay đổi bổ sung quy trình sản xuất và
khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực)

Ghi chú

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
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3
4
5

6

Tên Thủ tục
hành chính
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với
cơ sở sản xuất thực phẩm (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc
một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy hoặc do cơ sở có thay đổi tên cơ sở,
chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi toàn
bộ quy trình sản xuất)
Thủ tục kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thực về an toàn thực phẩm
cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân
quận/huyện
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối
với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản.
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản do hết hạn.
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản còn thời hạn hiệu
lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin
trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

Thủ tục kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thực về an toàn thực phẩm
cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân huyện
XII Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng

Ghi chú

X

X
X
X

X

7

1
2

Thủ tục cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép sản xuất rượu thủ
công nhằm mục đích kinh doanh
Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh
doanh (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát
hoặc bị cháy)

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục
đích kinh doanh
XIII Lĩnh vực Lưu thông hành hóa trong nước
Thủ tục cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép bán lẻ sản phẩm
1
thuốc lá
Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp bị mất, bị
2
tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)
3

X

X

X
X

X
X
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3
4
5
6
IVX
1

Ghi chú

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Thủ tục cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép kinh doanh bán
lẻ sản phẩm rượu

X
X

Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp
bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

X

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

X

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh
Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh.

X

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.
XV Lĩnh vực thành lập và đăng ký Hợp tác xã
1 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
2

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện,
hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

X
X
X
X
X
X
X

3 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)
4 Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
XVI Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo
1 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu
2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai
3 Thủ tục giải quyết tố cáo

NGƯỜI LẬP BIỂU

X
X
X
X

Củ Chi, ngày 08 tháng 5 năm 2017
CHỦ TỊCH
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Mai Nghi Xuyên

Ghi chú

Nguyễn Hữu Hoài Phú
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