
UY BAN NIIAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH TUYEN QUANG Dc 1p  - Tir do - Hnh phüc  

S6:43g6 /QD-UBND Tuyên Quang, ngày 25 tháng 9 nàm 2022 

QUYET D!NH 
V vic cong b quy trInh ni b, lien thông trong giãi quyt thu tI1c 
hành chInh linh vtc thành 1p và sap xêp li doanh nghip do Nhà nu*c 

11am giü' 100% vn diêu l thuc thâm quyên giãi quyêt cüa 
S& K hoch và Dâu tir tinh Tuyên Quang 

CHU TICH UY BAN NHAN DAN T!NH TUYEN QUANG 

Can ci Luç2t T chic chInh quyn dja phirang ngày 19/06/2015, Luát sz'ra 
ddi, bc sung m5t sá diu cl'la Lu4t  To chic ChInh phi và Lut Td chj'c chInh 
quyn djaphu'cng ngày 22/11/2019, 

Can cz Nghj djnh s 63/2010/ND-CF ngày 08/6/2010 cia ChInh phi v 
kié'm soát thi tic hành chInh, Nghj djnh so' 92/2017/ND-CF ngày 07/8/2017 cüa 
Chinh phi tha ddi, bo' sung mçät sO' diu cza các nghj djnh lien quan dé'n kkm soát 
thu tuc hành chInh; 

Can c& Nghj djnh sO' 61/2018/ND-CF ngày 23/4/2018 cia ChInh pith v thrc 
hin cci ché' m5z' cira, mç5t cia lien thông trong giái quyé't thi tyc hành chInh, Thông 
hr sO' 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cia Van phông ChInh phz hu&ng dan 
thi hành m5t sO' quy djnh cña Nghj djnh sO' 61/2018/ND-UP ngày 23/4/2018 cia 
ChInh phi v thy'c hin cct ché' mç5t tha, m5t tha lien thông trong giái quyé't thz 
tuc hành chinh, 

Can c& Thông tu' so' 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 cia Bó trtrO'ng, 
Chz nhim Van phOng ChInh phi hwáng dan v nghip vy kiO'm soát thz tyc 
hành chInh, 

Can c& Quyé't djnh sO' 1207/QD-UBND ngày 24/8/2022 cia 2hü tjch Uy 
ban nhân dan tinh cOng bo' Danh myc thz tyc hành chjnh dircc tha ddi, bo' sung 
trong linh vrc thành 1p và sap xê'p lgi doanh nghip do Nhà ntró'c nO'm gii 100% 
vO'n diu l thuç5c phgm vi chtc náng quán lj cza SO' KO' hogch và Dau tu', 

Theo d nghj cua Giám dO'c SO' Ké' hogch và Du tu. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Cong b kern theo Quy& djnhnày 05 quy trinh ni b, lien thông 
trong giâi quyt thu tic hành chInh linh vrc thành 1p và sp xp 1i doanh nghip 
do Nba nuâc n.m giü 100% vn diu 1 thuc thrn quyn giâi quyt cüa S K 
hotch và Du tu tinh Tuyên Quang (Co 05 quy trInh kern theo). 
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Diu 2. Giao Sâ K hoach và Du tu thuc hiên: 

1. Cong khai trén Trang thông tin din ti:r vâ tai  trii si lam vic cüa Sâ theo 
Quy djnh tti Diu 15 Thông tu s 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 cüa B 
trixâng, Chü nhim Van phông ChInh phü. 

2. Chü trI, phi hçip vâi các Co quan, thm vj có lien quan hoãn thin quy 
trInh din tü di vâi các quy trInh nêu t?i  khoân 1, Diu 1 Quyôt djnh nay theo 
quy djnh; cong khai d.y dü ni dung cña thu tic hành chInh trén Cng thông tin 
din tü cUa tinh, dja chi www.tuyenquang.gov.vn; Cng Djch v cong Quc gia, 
dja chi: dichvucong.gov.vn; H thng thông tin giâi quyt thu tiic hânh chInh 
tinh, dja chi: dichvucong.tuyenquang.gov.vn. 

Diêu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tir ngày k. 

Diêu 4. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Giám dc Sâ, Thñ trithng 
Ban, Ngành; Chü tjch Uy ban nhãn dan huyn, thành phô và các Co quan, 
chirc, Ca nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh này./. 

Ncrinhân: 
- Cuc KSTTHC-VPCP; (báo cáo) 
- Chü tich UBND tinh; 
- Các PCT UBND tinh; 
- Nh.r diêu 4; (thirc hién) 
- Sâ Thông tin và Truyên thông; 
- Phó CVP UBND tinh; 
- Viên thông Tuyên Quang; 
- Cong thông tin din tfr tinh; (dang tãi) 
- Trung tam PVHCC tinh; 
- Ltru: VT, THCBKSNhung 

CHU T!CH 

Nguyn Van So'n 



LiNH 
T 

(Ban hành 

NO! BQ, LIEN THÔNG TRONG GIAI QUYET THU TVC  HANH CHINH 
VA SAP XEP LAI DOANH NGHIP DO NHA NU'OC NAM GIU 100% VON DIEU L 
YEN GIAI QUYET CUASö KE HOiCH VA DAU TU' TINH TUYEN QUANG 

nh sá: 4/QD-UBND ngày I ctháng 9 nám 2022 cia hi tjch (v ban nhán dan tinh Tuyên Quang,) 

I. QUY TRINH NI BQ (01 QUY TRiNH) 
Quy trInh ni b s 01 

THU TVC  TM NGNG, DINH CHI HOALT BONG, CHAM DUT KINH DOANHTI DOANH NGHIP DO NHA NUOC NAM 
GIU 100% VON BIEU LE DOC QUAN BI DIN CHU sO HUU (UY BAN NHAN DAN T!NH) 

QUYET J3INH THANH LAP HOAC GIAO QUAN LV 

Các bithc 
thtrc hiên Nôi dung các buo'c thirc hin 

Thôi gian thirc hin 
các bu*c 

B phngiãi quyt 

Buâc 1 Tip nhn và kim tra tInh hçip 1 cüa h so; 
0,5 ngày lam ViçC 

B phn Tip nhn và Trã kt qua 
Sâ K hoich và Du tu tai  Trung 

tam Phiic vi barth chInh cong tinh 

Bi.râc 2 Phãn cong thm djnh h so 
Tru&ng PhOng Däng k 

kinh doanh 

Buàc 3 
Th.m dinh, xir l h so, cp nht thông tin vào H thng thông tin DKDN quc 
gia. 

1,1 ngày lam vic 
Can b thAm djnh thuc PhOng 

Däng k kinh doanli Sâ K hoch 
và Dâu tu 

Bucc 4 
Chip thun h so, k Gity xác nhQtn v vic däng k2 t?m  
doanhlThông báo v vic sira di, b sung h so dang k doanh nghip 

ngrng kinh 

0,5 ngày lam vic 

Trtthng Phong Dang k 

kinh doanh 

Buic 5 
B phn Tip nhn và Trá kt qua Sâ K hoach và DAu tu tii Trung 
hành chInh cOng tinh chuyn trã kt qua cho doanh nghip. 

tam Phiic vii 
Bô phn Tip nhn và Trã kt qua 
S Kê hoach và Dâu tu tai  Trung 

tam Phiic vi hành chInh cong tinh 

05 buthc 2,1 ngày lam vic 
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II. QUY TRINH LIEN THÔNG (04 QUY TR!NH) 
Quy trinb lien thông s 01 

THU TVC  THANH LJLP DOANH NGHIP DO NHA NU'OC NAM GIU 100% VON DIEU L 
DO C€ QUAN DiJ DIN CHU SO HUU (UY BAN NHAN DAN T!NH) QU.YET D!NH  THANH LiP 

Cácbithc 
thirc hin 

Ni dung các biroc thirc hin B phngiai quyet 
Thol gian 
thic hin 
các btthc 

Thô'i gian 
thirc hin ti 
trng co quan 

Co quanthic hin 

Buàc 1 
Lp h so gc d nghj thãnh 1p doanh nghip, gtri 

thãm djnh 
B) K hotch vâ DAu tu 

Không quy 
djnh 

Không quy 
djnh 

Co quan dai  din chü sâ 
hüu (UBND tinh) 

Buc 2 
B K hoach và Du tu chü tn, lAy kin cUa B Tài 
chInh, Bt quãn l ngành 

B tài chInh, B Quán 
l ngành 

Không quy 
djnh 

Không quy 
djnh 

Bô Kê hoach và Du tt.r 

Bixâc 3 
Các co quan, don vj cO lien quan, gCri van ban tham 
gia kin v B K hotch và Dtu tu 

B K hoach và Du tu 
10 ngày 1am 

viçc 
10 ngày lam 

viçc 
B Tài chInh, B quãn 

l nganh 

Bixâc 4 
Bô K hoach và Du tu 1p báo cáo thAm djnh gi'ri co 

quan dii din chü sâ hU'u 

Ca quan di din chü sâ 
hüu (UBND tinh) 

10 ngày lam 
vic 

10 ngày lam 
vic 

Bô K hoach và Du tu 

Bisàc 5 

Co quan di din chU sâ htru giái trinh, hoàn thin h 
so trInh Thu tuOng chInh phU xem xét, phê duyt chU 
tnrang 

Van phông Chmnh phu 
Không quy 

dinh 
Không quy 

dinh 
Co quan di din chü sâ 

hIhi (UBND tinh) 

BuOc 6 
Co quan dui din chü sâ hüu ra quyt djnh thành ltp 
doanh nghip sau khi duqc ThO tu'Ong Chinh phü phê 
duyt chü truong 

Ca quan dti din chü sâ 
hü'u (UBND tinh) 

30 ngãy 1am 
vic 

30 ngày lam 
vic 

Co quan di din chü so 
hiu (UBND tinh) 

06 biroc 
Th&i gian theo ttrng biro'c 

thuc hin 
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Quy trInh lien thông s 02 

THU TVC  HQP NHAT, SAP NHiP DOANH NGHIP DO NHA NIJOC NAM GIU 100% VON DIEU L DO 
CO QUAN DI DINCHU S HUt (UY BAN NHAN DAN TINH) QUYET D!NH  THANH LP HOiC DIIQC GIAO QUAN L\ 

Các biróc 
thtrc hiên Nôi dung các bir&c thrc hin B pIingiãi quyt 

Thôi gian 
thc hin 
các bu*c 

Thai gian 
thrc hin tii 
tfrng co quan 

Co quanthi'c hin 

Birâc 1 Lp h so d nghj hçp nht, sap nhp, gri thm dinh 
Co quan quyt djnh 
thành lap hoAc dixçxc 

giao quãn 1)2 

Toi quy 
dinh 

Khong quy 
dinh 

Các doanh nghip do 
Nhà rnrác näm gii 100% 

von diêu 1 

BtrOc 2 Thm djnh, phê duyt h so và ra quyt dinh 
Co quan quyt djnh 
thành lap hoäc ckrc 

giao quán 1)2 

30 ngày 1am 
viêc 

30 ngày lam 
viêc 

Co quan quyt djnh hoc 
duc giao quàn 1)2 

BixOc 3 

Sau khi cO quyt djnh hqp nht, sap nhp, ngu?ii dti 
din theo pháp 1ut cUa các doanh nghip cñng k)2 

Hcip dng hçp nht, sap nhp và có trách nhim trin 
khai thirc hin D an hçp nht, sap nl( 

Ngithi dai din theo 
pháp 1ut cUa các doanh 

nghiep 

Không quy 
dinh 

Không quy 
dinh 

Ngui di din theo 
pháp 1ut cüa các doanh 

nghip 

BixOc4 
Thirc hin thU tuc dang k)2 doanh nghip theo quy 
djnh cUa pháp luât. 

Sâ K hoach V 
Không quy 

djnh 
Không quy 

djnh 

Doanh nghip nhn sap 
nhp và doanh nghip do 
Nhà gi 100% 
von diêu lé diic thành 
lap trên co s hop nht 

04 biróc 
Thôi gian theo tfrng bu'&c 

thtrc hin 
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Quy trinh lien thông s 03 

THU TVC  CHIA, TACH DOANH NGHIP DO NHA NUOC NAM GItJ' 100% VON DIEU L DO 
C QUAN Di?J  DIN CHU sO HOU (UY BAN NHAN DAN TiNH)QUYET D!NH THANH LISP HOJC DUC GIAO QUAN L' 

Các btroc 
thrc hin 

Ni dung các bu'óc thic hin B phngiãi quyt 
Tho'i gian 
thyc hin 
các buóc 

Thoi gian 
thirc hin tti 
tü'ng co quan 

Co quanthirc hin 

Buâc 1 Lp H scx d ngh chia, tách gui d thAm djnh 
Ccx quan dai diên 

chü sâ huu 
Không quy 

dinh 
Không quy 

djnh 
Doanh nghip 

Bixâc 2 
Ly kin cUa B K hoach  và Du tu, BO Tài chInh, 
Bô quãn 1 ngành 

Bô K hoach và Du tti, 
B Tài chInh, B quân 

i nganh 

Không quy 
dith 

Không quy 
djth 

Ccx quan di din 
chü sx hthi 

BuOc3 

Các ccx quan, dorn vj có lien quan can cir các quy djnh 
hiên hành cüa nhà nuâc thâm djnh nhQng ni dung 
thuOc ph?m vi quãn 1 nha nuàc cüa minh, va g1ri den 
ccx quan dii din chü sâ hftu 

Ccx quan dai  din 
chü sx hru 

10 ngây 1am 
vic 

10 ngày lam 
vic 

Bô K hoach và DAu tu, 
Bô Tài chInh, B quãn l 

nganh 

Buâc 4 
Lp báo cáo th.m djnhtrInh Thu trnfrng ChInh phü 
xem xét, phê duyt chü tnrcxng 

Ccx quan dai  din 
chü sâ htu 

10 ngây 1am 
vic 

10 ngày lam 
vic 

Ccx quan di din 
chü sâ hcu 

Buâc 5 
Ccx quan di din chü sâ hüu ra quyt djnh chia, tách 
doanh nghip sau khi duçxc Thu tuàng ChInh phü phê 
duyt chü tnrcxng 

Ccx quan dai  din 
chU sâ huu 

30 ngày 1am 
vic 

30 ngày lam 
viêc 

Ccx quan dti din 
chü sâ hthi 

BisOc6 
Sau khi cO quyt djnh chia, tách, doanh nghip cO 
trách nhim triên khai thirc hitn Dê an chia, tách 

Doanh nghip 
Không quy 

djnh 
Không quy 

dinh 
Doanh nghip 

Buâc 7 
Thuc hiên các thu tuc dang k doanh nghip theo quy 
djnh cüa pháp lutt 

Sx Kê hoach và Dâu tix 
Không quy 

djnh 
Khong quy 

djnh Sâ K hoch va Du tix 

07birc 
Thôi gian theo tüng btro'c 

thyc hin 
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Quy trInh lien thông s 04 

THU TVC  GIAI THE DOANH NGHIP DO NHA NUOC NAM GIU 100% VON DIEU L 
DO CO QUAN BA! DIEN CHU SO HfflJ (UY BAN NHAN DAN CAP T!NH) QUYET D!NH  THANH LISP HOAC GIAO QUAN L' 

Các bir&c 
thirc hiên Ni dung các buIrc thic hin B phngiai quyet 

Thôi gian 
thic hin 
các bu*c 

Thoi gian 
thirc hin ti 
tfrng co quan 

Co quanthic hin 

BuOc I Lp h so d nghj giái th doanh nghip 
Co quan di din 

chü s& hüu 
01 ngày 1am 

viêc 
01 ngày lam 

viêc 

Doanh nghip do Nhã 
nixoc nam giU 100% 

von diêu lé; 

Btrâc 2 
Co quan di din chiX s hthi (UBND tinh) giao co 
quan quãn 1 thm djnh 

Co quan&rcYc giao 
thm djnh 

02 ngày 1am 
vic 

02 ngày lam 
vic 

Co quan di diên 
chü sâ hthi 

Biiâc 3 
Co quan dixçic giao thm djnh xin y" kin các co quan, 
don vj có lien quan 

Các co quan, don vj cO 
lien quan 

02 ngày 1am 
vic 

02 ngày lam 
vic 

Co quan dtrçc giao 
thm djnh 

Brnc4 
Các co quan, don vj có lien quan, gCri van ban tham 
gia ' kiên ye CO quan thâm djnh 

Co quan duçc giao 
thârn djnh 

07 ngày 1am 
ViC 

07 ngày lam 
vic 

Các co quan, don vj Co 

lien quan 

BU6C5 
Co quan th.m djnh 1p báo cáo thm djnh trInh CO 

quan di din ChU si hfru 
Co quan di din 

chü sâ htiu 
07 ngày 1am 

vic 
07 ngày lam 

ViC 

Co quan duçlC giao 
thâm djnh 

BU1C 6 
Quyt djnh giãi th và thành 1p Hi dng giãi th d 
thçrc hin CáC bi.IOC giái th doanh nghip 

Co quan di din chü s& 
hU'u (UBND tinh) 

10 ngày 1am 
ViC 

10 ngay lam 
ViC 

Ca quan di din 
chü sâ hUu 

Bl.rOC 7 
Gri Quyt djnh giai th và thành 1p Hi dng giái 
th cho CáC co quan, don vj lien quan 

Co quan dti din 
Chü sâ hüu 

01 ngây 1am 
viC 

01 ngày lam 
ViC 

Co quan di din 
Chü sâ hru 

07 bir&c 30 ngày lam vic 
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