
UBND TN}1 BINH DIJONG CQNG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIET NAM 
SO KE HOACH VA DAU TU' Dc 1p  — Tr do — Hanh phüc 

So: 1 /TB-SKHDT BInh Diwng, ngàyJ- .J tháng 9 näm 2022 

THÔNG BAO 
V/v nhn ho so', van bàn din tir (file scan/file k so) qua mail cong viii 

Thirc hin Thông báo kt lu.n sé, 196-TB/VPTU ngày 03/8/2022 cüa BI thu 
Tinh üy ti cuc hcp Ban Chi do cãi cách hành chInh, Ban Chi d,o chuyên dôi so và 
rng diing cong ngh thông tin phiic vii xây dirng Thành phô thông minh tinh BInh 

Dumig; Kê hoch so 5910/KH-UBND ngày 18/11/2021 cUa Uy ban nhân dan tinh v 
vic dam bào l trInh, tiên d hoàn thành triên khai thirc hin djch vii cong trrc tuyên 
mi.rc d 3, mirc ct 4 trên da bàn tinh BInh Ducing. 

Nhrn tip tic trin khai thrc hin có hiu qua các nhim vi cal each hành chmnh 
và chuyên dôi so trong thii gian tâi, to diêu kin thun lçii cho các nhà dâu tu, các to 
chirc, Ca nhân trong và ngoài nuóc khi thirc hin các thu t1ic hành chInh, Sâ Ké hoch 
và Dâu tu thông báo áp diing then  ho sa, van bàn din tir (file scanlfile k so) qua dja 
chi email cong v11: sokhdt@binhduong.gov.vn  

(J1Inh kern danh myc thi tyc hành chInh hô' trq giái quyê't thz tyc hành chInh 
try'c tuyên len mi'c d 3, má'c d 4,). 

S& K hoch va Du tu thông báo dn cac t chxc, cá nhân lien quan bi&, th'çrc 
hiên./. . 

No'i nhân: GIAM hOC 
- U HCC tinh; 
- Ban Giám dc; 
- Các Phông chuyên môn; UHTDN; 
- Website S&; 
-Ltru:VT,H.#' 
(PTr sá T9-2022) 



DANH 
THU TUC 
(Kern theo 

C HANH CHINU HO TR( GIAI QUYET 
TRVC TUYEN LEN MU'C DQ 3, MUC DQ 4 

ITB-SKHDT ngàyo4 tháng 9 näm 2022 cüa S& 
K hoach và Du tu) 

STT 
Ma TTHC 

(CSDLQG) 
Ten thu tuc hành chInh Ghi chil 

I. Thu tic hãnh chInh linh vlyc thãnh Ip và hot dng cüa doanh nghip 

2.002070 

Thông báo l.p chi flhaflh, \1' 

phOng di din & nithc ngoài (dôi 
v&i doanh nghip tu nhân, cong 
ty TNHH, cong ty cô phân, cong 
ty hqp danh) 

Khoàn 4 Diu 31 Nghj 
djnh 01/2021/ND-CP cUa 
ChInh phü v Däng k 
doanh nghip quy djnh 
"Vic 1p chi nhánh, van 
phóng dai  din cüa doanh 
nghip a niiâc ngoài thirc 
hin theo quy djnh cüa 
pháp 1ut nuóc do. Trong 
thai hn 30 ngày k ti'r 
ngày chInh thüc 1p chi 
nhánh, van phông dti din 

nuâc ngoài, doanh 
nghip phái thông báo 
bng van bàn dn PhOng 
Däng k kinh doanh ncli 
doanh nghip d.t tni s& 
chInh. Kern theo thông 
báo phâi có bàn sao Giy 
chüng nhn dàng k hoat 
dng chi nhánh, van 
phông dii din ho.c giAy 
t& tucng duang. PhOng 
Däng k kinh doanh c.p 
nht thông tin v chi 
nhánh, van phông di din 
cüa doanh nghip trong 
Cc s& dtr 1iu quc gia v 
däng k5' doanh nghip 



STT 
MãTTHC 

(CSDLQG) 
Ten thu tuc hành chInh Ghi chü 

trong thri han  03 ngày 
lam vic k tir ngày nhn 
dtrçic thông báo". Nén 
doanh nghip buc phãi 
np cong van trirc tiêp 
dn Phông Dàng k kinh 
doanh. 

2. 2.002075 

Cp Gi.y chrng nhn däng k 
boat dng chi nhãnh, van phông 
dai din, Giy chirng nhn clang 
k dja dim kinh doanh thay th 
ni dung clang k) hoat dng trên 
Giy phép du tu, Giy chtmg 
nhn d.0 tu (dng than là Giy 
chirng nhn clang k kinh doanb) 
hoc các giy ti cO giá trj pháp 
l tuong duong, Gi.y ch(rng 
nhn clang k boat dng chi 
nhánh, van phông dai  din do Co 
quan clang k du tu cp ma 

không thay di ni dung clang k 
hoat dng di vâi chi nhánh, van 
phOng dai  din, dja dim kinh 
doanh cüng tinh, thành ph tr%rc 
thuc trung ucing ncii doanb 
nghip dt trii s& chInh 

Thông tin dir an du tu 
chua có trên h thng 
thông tin clang k doanh 
nghip quc gia, do do 
doanh nghip phãi np h 
so trtrc tip tai  phông 
Däng k kinh doanh. Can 
cir nOi  dung trên Giy 
phép du tu, Giy chüng 
nhn du tu (dng thani là 
Giy chirng nhn clang k 
kinh doanh) phOng Dàng 
k kinh doanh thirc hin 
d dü 1iu Thông tin dir an 
du tu len h thng thông 
tin clang k doanh nghip 
quôc gia. 

1.0 10029 

Thông báo v vic sap nhp cong 
ty trong tru&ng hçp sau sap thp 
cong ty, cong ty nhn sap nh.p 
không thay di ni dung clang k2 
doanh nghip 

Cng thông Qu& gia v 
dàng k) doanh nghip 
chua tIch hçp cho phép 
clang k tr1rc tuyn 

4. 1.010030 
Cp d,i Gi.y phép du tu, Giy 
chiirng nhn du tu (dng thii là 
Gi.y ch'rng nhn clang k) kinh 

Thông tin dir an du tu 
chua có trên h thng 
thông tin clang k doanh 



Ma TTHC 

(CSDLQG) 
Ten thu tue hành chInh Ghi chü 

  

STT 

  

doanh) hoc các giy tar có giá trj 
pháp 1 tlxong duang sang Giy 
chüng than  däng k doanh 
nghip trong tru?mg hçip không 
thay di nOi  dung däng k kinh 
doanh và có thay di ni dung 
dang k kinh doanh 

nghip quôc gia, do do 
doanh nghip phài np h 
so tric tip tui phOng 
Däng k kinh doanh. Can 
Cu ni dung trên Gi.y 
phép du tu, Giy chüng 
nhn du ti.r (dng than là 
Gi.y chirng nhn dàng k 
kinh doanh) phông Däng 
k9 kinh doanh thuc hiên 
d dü 1iu Thông tin dir an 
du tu len h théng thông 
tin däng k doanh nghip 
quôc gia. 

    

H. Linh vic thành 1p và hot dng doanh nghip xã hii 

1. 2.000368 
Chm dirt Cam kt thrc hin 
mlic tiêu xã hi, môi truarng 

Cng thông Quc gia v 
däng k3'r doanh nghip 
chua tIch hçip cho phép 
däng k trirc tuyn 

N 

2. 2.000416 
Chuyn di doanh nghip thành 
doanh nghip xa hi 

C6ng thông Quc gia v 
dang k doanh nghip 
chua tIch hqp cho phép 
dàng k trirc tuyên 

3. 2.000375 

Thông báo thay di ni dung 
Cam kt thc hin muc tiêu xä 
hi, môi truang cüa doanh 
nghip xã hi 

Cng thông Qu& gia v 
däng k doanh nghip 
chua tIch hçTp cho phép 
däng k trçrc tuyn 

III. Linh viyc h trq doanh nghip nhö và vira 

   

 

1.0000 16 
Thông báo tang, giâm von gop 
cüa qu du tu kh&i nghip sang 
to (cap tinh) 

   

   



STT 
Ma TTHC 

(CSDLQG) 
Ten thu tuc hành chInh Ghi chü 

2. 
2.000005 

Thông báo gia htn thii gian boat 
dng qu5 du tu kh&i nghip 
sang tao  (c.p tinh) 

Các giao djch trong qua 
trInh xi'r 1 h sc và cung 
cp djch vi chua duçic 
thuc hiên trén môi tru&ng 
mng. 

3 
2.000024 

Thông báo thành 1p qu du tu 
khâi nghip sang tao  (cp tinh) 

4 
2.001999 

Thu tiic h trg tu van, hithng dn 
h sa, thu tuc thành 1p doanh 
nghip (cp tinh) 

5.  2.002003 
Thu tiic d nghj ho trçi sir ding 
djch vii tu vn (cap tinh) 

6.  2.002004 
Thu tiic thông báo ye vic 
chuyên nhuqng phn vn gop 
cüa các nhà du tu (cp tinh) 

7 2.002005 
Thông báo giãi th và két qua 
giãi th qu d.0 tu khâi nghip 
sang tao  (cap tinh) 

IV. Linli vuc Dâu tu' tai Vit Nam 

1.  1.009642 
Thu tVc  chap thu.n nba du tu 
cüaUrc.ptinii 

Theo quy djnh tai 
Khoãn 4 Diu 3 Nghj djnh 
s 43/2011/ND-CP ngày 
13/06/2011 cüa ChInh 
phü, d trin khai thrc 
hin TTHC müc d 3, 

2.  1.009644 
Thu tiic diêu chinh van bàn chip 
thu.n nhà du tu cüa UBND cap 
tinE 

3 1.009645 
Thu tc chp thun chü truang 
du tu cüa UtD cp tinh 



STT 
Ma TTHC 

(CSDLQG) 

4.  
1.009646 

5.  
1.009649 

6.  1.009650 

7 1.009652 

8.  1.009653 

9.  1.009654 

Ten thu tuc hành chInh 

Thu tuc diu chinh du an d.0 tii 
thuc thm quyn chp thun 
chU trllclng du tu cüa UBND 
cp tinh 

Thu tuc diêu chinh d1r an du tu 
trong tmng hçp nhà dâu ti.r 
chuyn nhuqng mt phn hoc 
toàn bô dix an dâu tii dôi vâi dir 
an thuc thâm quyên chap thun 
cüa UBND cap tinh 

Thu tVc  diu chinh dir an du ti.r 
trong truô'ng hgp nhà dâu tu 
nhn chuyên nhixcing dir an dâu 
tu là tài san bão dam dôi vâi dir 
an thuOc  thâm quyên chap thun 
cüa UBND cap tinh 

Thu tue diu chinh dir an du tiz 
trong tru&ng hqp chia, tách, sap 
nhp dr an du tu dôi vOi dir an 
thuc thâm quyên chap thun 
cüa UBND cap tinh 

Thu tuc diu chinh dir an dâu tu 
trong tri.rè'ng hqp chia, tách, hqp 
nhât, sap nhp, chuyên dôi loai 
hInh to chüc kinh tê dôi vâi d 
an thuc thâm quyên chap thu.n 
cüa UBND cap tinh 

Thu tic diu chinh dr an du tir 
trong tr1x?ng hçip s1r ditng quyên 
sü d%ing dat, tài san gän lien vói 
dat thuc dr an dâu tu dê gop 
von vào doanh nghip dôi vài dir 
an thuc thârn quyên chap thun 
cüa TJBND cap tinh 

Ghi chü 

müc d 4 thI vic tip 
nhn, xtr 1 h so và trã 
kt qua phãi thirc hin 
trrc tuyn hoc qua 
duing bixu din. 

Hin nay, H thng thông 
tin quc gia v dtu tu 
nuâc ngoài cUa B K 
hoach và Du tu chua cho 
phép dInh kern file h so 
khi nhà d.0 tu np h so 
trrc tuyn. Do do, vic 
thuc hiên TTHC muc 
3, müc d 4 chua the trr 
khai qua H thng thO 
tin qu& gia v du tu 
nuOc ngoài. U 

Theo quy djnh ti 
Khoãn 4 Diêu 3 Nghj djnh 
s 43/20 1 1/ND-CP ngày 
13/06/2011 cüa ChInh 
phU, d trin khai thirc 
hin TTHC mirc d 3, 
mirc dO 4 thI vic tip 



Ghi chil 

nhn, xr l hO so và trà 
kt qua phãi thirc hin 
trirc tuyn hoac qua 
duanng buu din. 

Hin nay, H thng thông 
tin quc gia v du tu 
rnrâc ngoài cUa BO K 
hoach và Du tu chua cho 
phép dInh kern file h so 
khi nhà du tu np h so 
trirc tuyn. Do do, vic 
thirc hin TTHC mi'rc d 
3, mirc do 4 chira th trin 
khai qua H thng thông 
tin quc gia v du tiz 
nuâc ngoài. 

Theo quy djnh tai 
Khoãn 4 Diu 3 Nghj djnh 

Ten thu tue hành chInh 

ThU tue diu chinh du an dâu tii 
trong tru&ng hcip si'r ding quyên 
sU ditng dat, tài san gän lien vâi 
dat thuôc d%r an dâu tu dé hçip tác 
kinh doanh dôi vâi dir an thuc 
thâm quyên chap thun cUa 
UBND tinh 

ThU tuc diu chinh dir an du Ui 
theo bàn an, quyêt djnh cUa tôa 
an, trçng tài dôi vi dir an dâu tu 
dã duçc chap thun chU trucmg 
dâu tu cUa UBND cap tinh 
(Khoãn 3 Diéu 54 Nghj djnh so 
3 1/2021/ND-CP) 

ThU tue diu chinh du an du tu 
theo bàn an, quyêt djnh cUa tôa 
an, trçng tài dôi vi dir an dâu ti.r 
dä duçic cap Giây chüng then 
däng k dâu tu và không thuc 
din chap thun chU truong dâu 
tu cUa UBND cap tinh hoc dir 
an ctà dirge chap thun chU 
truong dâu tu nhung không 
thuc tru&ng hçp quy djnh 
tai khoãn 3 Diêu 41 cUa Lust  Dâu 
tu (Khoãn 4 Diêu 54 Nghj djnh 
so 3112021/ND-CP) 

ThU tVc  gia hn than hn hoat 
dng cUa dr an dâu tu thuc 
th.m quyn chap thu.n chU 
truong du tu cUa UBND cap 
tinh hoäc S Kê hoach và Dâu Ui 
cp GiAy chirng nhn däng k 
du tu 

STT 
Ma TTHC 

(CSDLQG) 

10.  1.009655 

11.  1.009656 

12.  1.009657 

13.  1.009659 



Ghi chü 

s 43/2011/ND-CP ngày 
13/06/2011 cUa Chinh 
phU, d trin khai thirc 
hin TTHC mUc d 3, 
müc d 4 thI vic tip 
nhn, xU l h so và trã 
kt qua phãi thirc hin 
trirc tuyn ho.c qua 
duing bixu din. 

Hin nay, H thng thông 
tin quc gia v du tu 
nuc ngoài cUa B K 
hotch và Du tu chua cho 
phép dinh kern file h so 
khi nha d.0 tu nôp h so 
trrc tuyên. Do do, vic 
thcc hin TTHC mUc do 
3, mUc dO 4 chua th trin 
khai qua H thông thông 
tin quôc gia ye dâu tu 
nuâc ngoài. 

STT 
Ma TTHC 

(CSDLQG) 

14.  1.00966 1 

15.  1.009662 

16.  1.009665 

17.  1.00967 1 

18.  
1.009729 

19.  1.00973 1 

20.  1.009736 

Ten thu tuc hành chInh 

Thu tiic ngrng hoat dng cia d1r 
an du tu thuc thâm quyên chap 
thun chü truclng dâu tu cüa 
UBND cap tinh hoäc Sâ Kê 
hoach và Du tu cp Giy chirng 
nhn däng k dâu tu 

Thu tVc  chm dirt hot dng cüa 
du an du tu dôi v9i dir an dâu tu 
thuc thâm quyn chap thu.n 
chü truong du tii cüa UBND 
cap tinh hoc Sâ K hoach và 
Dâu tu cp Giy chüng then 
däng k du tix 

Thu tuc cp 1i và hiêu dInh 
thông tin trén Giy chimg nhn 
dàng k du tu 

ThU tiic dii Giy chi:rng nhn 
däng k du tu 

ThU tic thirc hin hott dng dâu 
tu theo hInh thUc gop vn, mua 
c ph.n, mua phn vn gop dôi 
vâi nhà du tu nuóc ngoài 

ThU tijc thành 1p van phông diêu 
hành cUa nhà d.0 tu nuâc ngoài 
trong hçip dng BCC 

ThU tuc châm dirt hoat dng van 
phông diêu hành cUa nba dâu tu 
nithc ngoài trong hçip dông BCC 

V. Linh virc Du ttr theo phurng thUc diii tác cong tu' 

1. 
1.009.491 

Thm djnh báo cáo nghiên cUu 
tin khâ thi, quyt djnh chU 
trucing d.0 tu dr an ppp do nha 
du tu d xut 



STT 
Ma TTHC 

(CSDLQG) 
Ten thu tuc hãnh chInh Ghi chü 

2 
1.009.492 

Thm djnh báo cáo nghiên ciru 
khá thi, quyt djnh phê duyt di,r 
an PPP do nhà d.0 tu d xut 

3 1.009.493 

Thm dnh ni dung diu chinh 
quyt djnh chü triicing du tr, 
quyt djnh diu chinh chü 
truong d.0 tu dir an PPP do nhà 
du tu d xut 

4. 
1 009 494 

Thm dnh ni dung diu chinh 
báo cáo nghiên ci'ru khã thi, 
quyt djnh phê duyt diu chinh 
du an PPP do nhà du tu d xut 

VI Linh vtrc Dâu thãu Iua chon nha diu tur 

1. 
2 002 283 

Danh muc du an dâu tu có sr 
diing dt do nhà du tu d xut 
(dôi vOi dr an không thuc din 
chap thun chü truong du tu) 

VII. Linh viyc Diu tir bang nguiin vn h trçr phát triên chInh thfrc (ODA) 

1. 
1 008 423 

Quyêt djnh chü truong du tu 
chucing trInh, dir an thucthm 
quyên cüa ngithi dirng dâu co 
quan chü quãn (cp tinh) 

2. 
2 002 053 

Ltp, phé duyt k hoch tng th 
thrc hin chuong trInh, dir an si 
ding von ODA, von vay uu dai, 
vn diii rng (c.p tinh) 

3. 2 002 050 

Lap, phê duyt k hoach thirc 
hin chuong trInh, dir an sir dung 
von ODA, von vay Txu dãi, von 
di 1rng hang nàm (cap tinh) 

4 2.001.932 LQtp, thm djnh, quyt djnh du 
tu chuo'ng trInh, dir an dâu tu 



STT 
Ma TTHC 

(CSDLQG) 
Ten thu tue hành chInh Ghi chü 

thutc thm quyn cüa nguii 
dirng du cci quan chü quãn (cap 

tinh) 

2 000 045 

L.p, thm djnh, quy& djnh phé 
duyt van kin dir an h trq kr 
thut, phi dir an si'r diing von 
ODA không hoàn 1i (Cp tinh) 

6.  2.002.328 

L.p, thm djnh, quy& djnh phé 
duyt khoãn vin trV là chuong 
trInh, dir an h trçi k5 thut sü 
diving vin trçi không hoàn lai 

không thuc h6 trçi phát triên 
chInh thirc cüa các Co quan, t 
chüc, cá nhân nix&c ngoài thuc 
thm quyn quyt djnh cüa Uy 
ban nhân dan cp tinh 

7.  2.002.331 

Lop, th.m dnh, quy& djnh phê 
duyt khoãn vin trçi là chuong 
trInh, dr an du tu sir diing vin 
trq không hoàn 1ti không thuc 
h trçl phát trin chInh thirc cüa 
các co quan, t chüc, cá nhân 
nuOc ngoài thuc th.m quyên 
quyt dnh cüa Uy ban nhân dan 
cp tinh 

8.  2.002.335 

L.p, thm djnh, quyt djnh phê 
duyt phi dr an s1r diing vin trçl 
không hoàn 1i không thuc h 
trç phát trin chInh thüc cüa các 
CO quan, to chüc, cá nhân nuâc 
ngoài thuc thâm quyên quyêt 
dinh cüa Uy ban nhân dan cp 
tinh 

6 

A 

H 



STT 
Ma TTHC 

(CSDLQG) 
Ten thu tue hành chinh Ghi chá 

VIII. Linh vtrc Du tir vào nông nghip, nông thôn 

1. 2.000.765 

Cam kt h trçY vn cho doanh 
nghip dâu tis vào nông nghip, 
nông thôn theo Nghj djnh s 
57/2018/ND-CF ngày 17/4/2018 
cüa ChInh phü (Cap tinh) 
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