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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:            /KH-UBND Quảng Bình, ngày        tháng      năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Xây dựng, hoàn thiện và triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến                 

mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2020 
 

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 

(TTHC); Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, 

định hướng đến năm 2025; Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của 

UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai 

thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh 

Quảng Bình, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch xây dựng, triển khai 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh giai đoạn 

2019-2020, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Xây dựng và áp dụng có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 

4 nhằm đơn giản hóa, tạo thuận lợi tối đa cho cá nhân và tổ chức trong thực hiện 

TTHC; giúp cho hoạt động của cơ quan nhà nước được minh bạch, mang tính 

phục vụ cao, góp phần đẩy mạnh cải cách nền hành chính nhà nước của tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về triển khai các dịch vụ công trực 

tuyến của cơ quan nhà nước. 

- Hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả các dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 áp dụng tại các cơ quan hành chính nhà nước 

thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh. 

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ  

1. Lập Danh mục TTHC triển khai dịch vụ công trực tuyến  

Trên cơ sở Danh mục các TTHC dự kiến xây dựng, hoàn thiện và triển khai 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này, 

các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh theo chức năng quản lý ngành, lĩnh vực trên 

địa bàn, tiến hành rà soát, bổ sung thêm TTHC để lập Danh mục các TTHC xây 

dựng, hoàn thiện và triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng 

dịch vụ công tỉnh giai đoạn 2019-2020 (đối với cả 3 cấp: tỉnh, huyện, xã).  

Việc bổ sung thêm Danh mục TTHC phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:  

a) TTHC có khả năng đáp ứng các tiêu chí đánh giá về sự phù hợp với thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tại Phụ lục X ban hành kèm theo 
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Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC. 

b) TTHC hoặc nhóm TTHC tương tự (như thủ tục cấp mới, cấp điều chỉnh, 

cấp bổ sung, cấp lại, cấp đổi...) đảm bảo có số lượng hồ sơ giao dịch lớn, bình 

quân tối thiểu đạt 30 hồ sơ trong 01 quý /01 cơ quan giải quyết TTHC.  

c) Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện TTHC thuộc đối tượng có điều 

kiện tiếp cận, sử dụng internet để thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 

d) Không trùng lặp với các TTHC được các Bộ, ngành Trung ương đã và 

đang triển khai xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.  

Lưu ý: Các dịch vụ công trực tuyến hiện nay đăng tải công khai trên Cổng 

dịch vụ công của tỉnh (tại địa chỉ https://motcua.quangbinh.gov.vn/dich-vu-cong-

truc-tuyen) nhưng trong những năm vừa qua không đáp ứng các tiêu chí đánh giá 

về sự phù hợp, không phát sinh hồ sơ giao dịch trực tuyến và không được lựa 

chọn, bổ sung đưa vào hoàn thiện trong Danh mục dự kiến nêu trên thì sẽ bị cắt bỏ 

trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (để tránh việc triển khai hình thức, ảnh hưởng 

đến Chỉ số ICT của tỉnh). 

2. Xây dựng quy trình thực hiện chi tiết của từng dịch vụ công trực tuyến 

theo yêu cầu sau: 

a) Trên cơ sở danh mục TTHC được lập ở Khoản 1 Mục này, các sở, ban, 

ngành thuộc UBND tỉnh theo chức năng quản lý ngành, lĩnh vực (đối với cả 3 cấp: 

tỉnh, huyện, xã) tổ chức xây dựng quy trình chi tiết các bước thực hiện của từng 

dịch vụ công trực tuyến để thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên Cổng dịch vụ 

công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Trong đó:  

- Việc xây dựng các bước trình tự thực hiện phải nêu chi tiết, cụ thể cách 

thức lập, hoàn thiện hồ sơ; cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả; cách thức khai 

thác các thành phần hồ sơ thay thế thông qua các nguồn cơ sở dữ liệu đã sẵn sàng 

tích hợp, chia sẻ (nếu có); cách thức giao dịch, trao đổi thông tin, luân chuyển hồ 

sơ trong quá trình xử lý và cung cấp dịch vụ, cách thức thanh toán phí, lệ phí 

(khuyến khích lựa chọn hình thức thanh toán trực tuyến). 

- Cung cấp địa chỉ email và số điện thoại liên hệ của cơ quan giải quyết 

TTHC tương ứng với mỗi dịch vụ công trực tuyến.  

- Đính kèm các mẫu đơn, tờ khai, các biểu mẫu hồ sơ, mẫu kết quả và nội 

dung hướng dẫn điền hồ sơ, biểu mẫu.  

b) Trong trường hợp để xây dựng dịch vụ công trực tuyến, cần thiết phải 

trình UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung một số 

quy định về quy trình thực hiện TTHC, cách thức nộp hồ sơ, cách thức giao dịch, 

luân chuyển hồ sơ trong quá trình xử lý, cung cấp dịch vụ nêu tại Điểm a Khoản 

này, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh theo chức năng quản lý ngành, lĩnh vực 

(đối với cả 3 cấp: tỉnh, huyện, xã) có trách nhiệm rà soát, xây dựng dự thảo văn 

bản quy phạm pháp luật trình UBND tỉnh theo thẩm quyền ban hành TTHC. 

https://motcua.quangbinh.gov.vn/dich-vu-cong-truc-tuyen
https://motcua.quangbinh.gov.vn/dich-vu-cong-truc-tuyen
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c) Xây dựng dự thảo Quyết định phê duyệt danh mục và quy trình thực hiện 

chi tiết các dịch vụ công trực tuyến, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 

31/12/2020 để làm cơ sở xây dựng, hoàn thiện và triển khai dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh giai đoạn 2019-2020. 

đ) Đối với các dịch vụ công trực tuyến liên thông nhiều cơ quan tham gia 

giải quyết hoặc dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp 

huyện, cấp xã thì sở, ban, ngành chủ trì quản lý nhà nước về TTHC có trách nhiệm 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND cấp huyện thực hiện 

các nhiệm vụ quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này để áp dụng chung trong 

toàn tỉnh; trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 31/01/2020. 

3. Xây dựng và chạy thử dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và 

Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh 

 a) Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh tổ chức xây dựng 

các dịch vụ công trực tuyến đã được UBND tỉnh phê duyệt; gắn địa chỉ email và 

số điện thoại liên hệ của cơ quan giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công của 

tỉnh. Thời gian hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh và thông báo cho sở, ban, ngành, 

UBND cấp huyện có dịch vụ công biết để phối hợp chạy thử, hoàn thiện trước 

ngày 15/3/2020. 

b) Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện phối hợp với Sở 

Thông tin và Truyền thông tổ chức chạy thử, hoàn thiện đối với từng dịch vụ công 

trực tuyến. Thời gian hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/4/2020. 

4. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

a) Sau khi chạy thử, hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến, các sở, ban, ngành 

thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức thực hiện các công việc sau: 

- Thông báo tối thiểu 01 lần trên phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức 

các hình thức công khai khác đối với các dịch vụ công trực tuyến được cơ quan, 

đơn vị, địa phương mình cung cấp. 

- Tổ chức việc giải quyết TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến đã được 

thông báo công khai. 

- Giao nhiệm vụ cho Bộ phận Một cửa các cấp hướng dẫn cá nhân, tổ chức, 

doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 

b) Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh để đề nghị Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp 

thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức phát động phong trào tình nguyện trong việc 

hướng dẫn cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngay 

tại Bộ phận Một cửa các cấp theo chức năng, nhiệm vụ cải cách hành chính. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện xây dựng, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh được ngân sách nhà nước bảo đảm 

theo quy định, phân cấp quản lý hiện hành. 
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2. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 

Tài chính tham mưu UBND tỉnh ưu tiên đầu tư nâng cấp, hoàn thiện Cổng dịch vụ 

công, Hệ thống thông tin một của điện tử của tỉnh và xây dựng, triển khai dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3 và 4.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

a) Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch này đến các cơ quan, 

đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc. 

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong quá trình thiết lập cấu 

hình, chuẩn hóa quy trình điện tử, chạy thử và hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến. 

c) Nghiên cứu, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh hoặc Bộ chuyên ngành (theo thẩm quyền) xem xét thực hiện chính sách 

giảm mức phí, lệ phí thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 

trong năm đầu thực hiện tại đơn vị, địa phương mình nhằm kích cầu người sử dụng. 

d) Thường xuyên theo dõi, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và đánh giá 

mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân để cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ 

công trực tuyến. 

2. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, 

địa phương thực hiện việc rà soát, lựa chọn, xây dựng quy trình thực hiện chi tiết 

các dịch vụ công trực tuyến, tham mưu UBND tỉnh đơn giản hóa, sửa đổi, bổ sung 

quy định về TTHC theo các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND 

tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh nâng cấp, hoàn thiện 

các chức năng của Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh 

và xây dựng, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; bảo đảm kết nối 

với Cổng thanh toán điện tử của Ngân hàng Công thương Việt Nam và kết nối, 

tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia. 

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Bình, các cơ quan báo 

chí trên địa bàn tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt 

công tác truyền thông, thông tin để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người 

dân, tổ chức và doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 

phố và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện Kế hoạch này./. 
 

Nơi nhận: 

- VPCP, Bộ TT&TT; 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Quảng Bình, Đài PT&TH Quảng Bình; 

- VP UBND tỉnh: LĐ VP, các phòng, ban, TT;  

- Lưu: VT, KSTTHC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hoàng 
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PHỤ LỤC 

Danh mục TTHC dự kiến lựa chọn xây dựng, hoàn thiện và triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4  

trên Cổng dịch vụ công của tỉnh giai đoạn 2019-2020  

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND ngày       /11/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình) 

 

STT Tên thủ tục /nhóm thủ tục hành chính  

Mức độ DVCTT 

dự kiến 
Ghi chú 

Mức độ 

3 

Mức độ 

4 

Số hồ sơ phát sinh 

đến tháng 10/2019 

Đối tượng 

thực hiện 

I LĨNH VỰC XÂY DỰNG    

a Thủ tục /nhóm thủ tục cấp Sở     

1 
Thủ tục Tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa 

vật liệu xây dựng 
 X 14 hồ sơ 

Tổ chức, cá 

nhân 

b Thủ tục /nhóm thủ tục cấp Huyện     

1 Nhóm các thủ tục về cấp giấy phép xây dựng   
150 hồ sơ /1 huyện Tổ chức, cá 

nhân 

1.1 

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, 

giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối 

với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm 

cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc 

địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy 

phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh 

 X   

1.2 

Thủ tục Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối 

với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm 

cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc 

địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy 

phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh 

 X   
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STT Tên thủ tục /nhóm thủ tục hành chính  

Mức độ DVCTT 

dự kiến 
Ghi chú 

Mức độ 

3 

Mức độ 

4 

Số hồ sơ phát sinh 

đến tháng 10/2019 

Đối tượng 

thực hiện 

II LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG    

a Thủ tục /nhóm thủ tục cấp Sở     

1 Nhóm các thủ tục về đăng ký chương trình khuyến mại   611 hồ sơ  Doanh nghiệp 

1.1 
Thủ tục Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính 

may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
X    

1.2 

Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình 

khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

X    

1.3 Thủ tục Thông báo thực hiện khuyến mại X    

III LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI    

a Thủ tục /nhóm thủ tục cấp Sở     

1 

Thủ tục Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ 

giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên 

đường bộ 

X  390 hồ sơ 
Tổ chức, cá 

nhân 

IV LĨNH VỰC TƯ PHÁP    

a Thủ tục /nhóm thủ tục cấp Xã     

1 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch X  2.000 hồ sơ /1 huyện Cá nhân  

2 Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân X  1.700 hồ sơ /1 huyện Cá nhân  

V LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG    

a Thủ tục /nhóm thủ tục cấp Sở     

1 Thủ tục Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường  X  31 hồ sơ 
Tổ chức và cá 

nhân. 
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STT Tên thủ tục /nhóm thủ tục hành chính  

Mức độ DVCTT 

dự kiến 
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Mức độ 
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Mức độ 
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Số hồ sơ phát sinh 

đến tháng 10/2019 

Đối tượng 

thực hiện 

2 Thủ tục Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại X  11 hồ sơ 

Cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh 

b Thủ tục /nhóm thủ tục cấp Huyện     

1 Thủ tục Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường X  
80 hồ sơ /1 huyện Tổ chức, cá 

nhân 

VI LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG    

a Thủ tục /nhóm thủ tục cấp Sở     

1 Nhóm các thủ tục về xuất bản   32 hồ sơ Tổ chức 

1.1 Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản bản tin X    

1.2 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm X    

1.3 Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh X    

1.4 Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh X    

VII LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI    

a Thủ tục /nhóm thủ tục cấp Sở     

1 Thủ tục Đăng ký nội quy lao động X  11 hồ sơ 
Người sử dụng 

lao động, cơ 

quan nhà nước 

ở địa phương, 

tổ chức sự 

nghiệp 

2 Nhóm các thủ tục về sử dụng người lao động nước ngoài   78 hồ sơ 

2.1 
Thủ tục Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng 

người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động 
 X 

 

2.2 
Thủ tục Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí 

công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài của nhà thầu 
X  

 

http://stttt.quangbinh.gov.vn/3cms/serviceTTHC.htm?&cat=13837032944737&artid=13838069292497
http://stttt.quangbinh.gov.vn/3cms/serviceTTHC.htm?&cat=13837032944737&artid=13838069292357
http://stttt.quangbinh.gov.vn/3cms/serviceTTHC.htm?&cat=13837032944737&artid=13838069292337
http://stttt.quangbinh.gov.vn/3cms/serviceTTHC.htm?&cat=13837032944737&artid=13838069292327
https://motcua.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/4650
https://motcua.quangbinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/-/tra-cuu-thu-tuc/chi-tiet-tthc/detail_tthc/thutuc/4650
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2.3 
Thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam 
 X 

 

2.4 
Thủ tục Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam 
 X 

 

2.5 
Thủ tục Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện 

cấp giấy phép lao động 
 X 

 

3 Nhóm các thủ tục về di chuyển hồ sơ người có công   60 hồ sơ 

Người có công 

với cách mạng 

3.1 Thủ tục Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng X   

3.2 
Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ di chuyển đến người có công với 

cách mạng  
X  

 

VIII LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THỂ THAO     

a Thủ tục /nhóm thủ tục cấp Sở     

1 Nhóm các thủ tục về quảng cáo   
229 hồ sơ Tổ chức, cá 

nhân 

1.1 
Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên 

bảng quảng cáo, băng-rôn 
X  

  

1.2 Thủ tục Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo X    

2 
Nhóm các thủ tục về tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình 

diễn thời trang 
  

18 hồ sơ Tổ chức, cá 

nhân 

2.1 
Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn 

thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương 
X  

  

2.2 
Thủ tục Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn 

thời trang; thi người đẹp, người mẫu 
X  
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IX LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ     

a Thủ tục /nhóm thủ tục cấp Sở     

1 
Nhóm các thủ tục về đăng ký nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ 
  

57 hồ sơ Tổ chức, cá 

nhân 

1.1 
Thủ tục Đăng ký, đề xuất, xác định nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh 
X  

  

1.2 
Thủ tục Đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 
X  

  

2 
Nhóm các thủ tục về cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang 

và chứng chỉ nhân viên bức xạ 
  

21 hồ sơ Tổ chức, cá 

nhân 

2.1 
Thủ tục Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn 

đoán y tế 
X  

  

2.2 
Thủ tục Gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong 

chẩn đoán y tế 
X  

  

2.3 Thủ tục Cấp và cấp lại Chứng chỉ nhân viên bức xạ X    

X LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    

a Thủ tục /nhóm thủ tục cấp Sở     

1 
Nhóm các thủ tục về chuyển trường đối với học sinh cấp 

trung học phổ thông 
  

15 hồ sơ 
Cá nhân 

1.1 
Thủ tục Chuyển trường ngoại tỉnh đối với học sinh cấp Trung 

học phổ thông 
X    

1.2 
Thủ tục Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp Trung học 

phổ thông 
x    
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1.3 
Thủ tục Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học 

phổ thông 
X    

2 Thủ tục Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc X  350 hồ sơ Cá nhân 

XI LĨNH VỰC Y TẾ    

a Thủ tục /nhóm thủ tục cấp Sở     

1 
Nhóm các thủ tục về áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp 

mới trong khám bệnh, chữa bệnh 
  

16 hồ sơ Cơ sở khám 

chữa bệnh 

1.1 
Thủ tục Cho phép áp dụng chính thức kỹ thuật mới, phương 

pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh 
 X 

  

1.2 
Thủ tục Cho phép áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương 

pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh 
 x 

  

1.3 
Thủ tục Đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế 
 X 

  

1.4 
Thủ tục Đề nghị phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế 
 X 

  

2 
Thủ tục Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh 

học cấp I, cấp II 
 X 

10 hồ sơ Cơ sở khám 

chữa bệnh 

3 Nhóm các thủ tục về cấp chứng chỉ hành nghề dược   77 hồ sơ Cá nhân 

3.1 

Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp 

cấp chứng chỉ hành nghề dược nhưng chứng chỉ hành nghề dược 

bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ 

 X 
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3.2 

Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ 

sơ trong trường hợp chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do 

lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề dược 

 X 

  

3.3 
Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét 

hồ sơ 
 X 

  

3.4 
Thủ tục Điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề dược theo 

hình thức xét hồ sơ 
 X 

  

4 
Nhóm các thủ tục về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dược 
  

79 hồ sơ 
Tổ chức 

4.1 

Thủ tục Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở 

bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao 

gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên 

bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) 

 X 

  

4.2 

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 

cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh 

doanh dược mà có thay đổi điều kiện kinh doanh, thay đổi địa 

điểm kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán 

buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao 

gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) 

 X 

  

4.3 

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, 

quầy thuốc, tủ thuốc trạm y t ế xã, cơ sở chuyên bán l ẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) 

 X 
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4.4 

Thủ tục Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, 

quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) 

 X 

  

5 
Nhóm các thủ tục về cho phép mua /hủy thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất 
  

113 hồ sơ 
Tổ chức 

5.1 

Thủ tục Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây 

nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế 

X  

  

5.2 
Thủ tục Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 
X  

  

XII LĨNH VỰC NGOẠI VỤ    

a Thủ tục /nhóm thủ tục cấp Sở     

1 Nhóm các thủ tục về quản lý đoàn ra, đoàn vào   80 hồ sơ 

Đối tượng thực 

hiện chủ yếu 

các cơ quan 

hành chính NN 

1.1 Thủ tục Cử đoàn ra X X  

1.2 Thủ tục Cho phép đi nước ngoài vì việc riêng X X  

1.3 Thủ tục Cho phép đón đoàn vào X X  

1.4 

Thủ tục Cho phép đoàn vào của các tổ chức phi chính phủ, 

đoàn vào hoạt động liên quan đến các chương trình, dự án phi 

chính phủ nước ngoài 

X X 
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XIII LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ     

a Thủ tục /nhóm thủ tục cấp Huyện     

1 
Nhóm các thủ tục về thành lập và hoạt động của hộ kinh 

doanh 
  

1000 hồ sơ/1 huyện 
Cá nhân 

1.1 Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh  X   

1.2 Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh  X   

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

1.4 Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh  X   

1.5 Thủ tục Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh  X   

XIV BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ     

1 
Nhóm các thủ tục về quyết định chủ trương đầu tư và cấp 

giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
  

40 hồ sơ Tổ chức, cá 

nhân 

1.1 

Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân 

tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư) 

 X 

 

 

1.2 

Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính 

phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư) 

 X 

 

 

1.3 
Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án 

đầu tư không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 
 X 

 
 

1.4 

Thủ tục Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ 

tướng Chính phủ, UBND tỉnh (đối với dự án đầu tư không 

thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 

 X 
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STT Tên thủ tục /nhóm thủ tục hành chính  

Mức độ DVCTT 

dự kiến 
Ghi chú 

Mức độ 

3 

Mức độ 

4 

Số hồ sơ phát sinh 

đến tháng 10/2019 

Đối tượng 

thực hiện 

1.5 
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án 

không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư 
 X 

 
 

1.6 
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án 

thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư 
 X 

 
 

1.7 
Thủ tục Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư 

trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
 X 

 
 

1.8 

Thủ tục Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh 

quyết định chủ trương đầu tư) 

 X 

 

 

1.9 

Thủ tục Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 

dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu 

tư của Ủy ban nhân dân tỉnh 

 X 

 

 

1.10 

Thủ tục Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 

dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu 

tư của Thủ tướng Chính phủ 

 X 

 

 

1.11 
Thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, 

hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế 
 X 

 
 

1.12 
Thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của 

tòa án, trọng tài 
 X 

 
 

1.13 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  X   

1.14 Thủ tục Hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  X   
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STT Tên thủ tục /nhóm thủ tục hành chính  

Mức độ DVCTT 

dự kiến 
Ghi chú 

Mức độ 

3 

Mức độ 

4 

Số hồ sơ phát sinh 

đến tháng 10/2019 

Đối tượng 

thực hiện 

1.15 

Thủ tục Đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt 

động theo giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy 

tờ khác có giá trị pháp lý tương đương 

 X 

 

 

1.16 Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế  X   

1.17 
Thủ tục Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban 

Quản lý Khu kinh tế 
 X 

 
 

2 Nhóm các thủ tục về sử dụng lao động   
7 hồ sơ Tổ chức, cá 

nhân 

2.1 

Thủ tục Chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước 

ngoài của doanh nghiệp cho từng vị trí công việc mà người 

lao động Việt Nam chưa đáp ứng được 

 X 

 

 

2.2 Thủ tục Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp trong 

KCN, KKT, KKTCK 
 X 

 
 

2.3 Thủ tục Thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong KCN, 

KKT, KKTCK 

 X 

 

 

 
 

 


		hoangnt@quangbinh.gov.vn
	2019-11-14T20:17:20-0800


		2019-11-15T15:08:33+0700


		2019-11-15T15:09:03+0700


		2019-11-15T15:09:40+0700


		2019-11-15T15:10:14+0700


		ubnd@quangbinh.gov.vn
	2019-11-15T15:33:39+0700




