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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong 

lĩnh vực thành lập và hoạt động của Tổ hợp tác thuộc thẩm quyền 

giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị 

định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 30 tháng 10 năm 2017 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1831/QĐ-BKHĐT ngày 21 tháng 11 năm 2019 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh 

vực thành lập và hoạt động của Tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính 

(TTHC) mới ban hành (03 TTHC)  trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của 

Tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

Điều 2.  

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm: 

- Cập nhật các TTHC mới ban hành và được công bố này vào Hệ thống 

thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định.  
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- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, hoàn 

thành xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện 

tử giải quyết các TTHC này theo tiêu chuẩn ISO VN 9001:2015 và đăng ký áp 

dụng với Sở Khoa học và Công nghệ. 

b) Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm cập nhật các TTHC được công 

bố tại Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia. 

Điều 3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: 

1. Niêm yết công khai các TTHC này tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết 

quả cấp xã và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị;  

2. Triển khai thực hiện giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền theo hướng 

dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế 

hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Chủ 

tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP); 
- CT và các PCT UBND tỉnh;             
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;     
- UBND các huyện, TX, TP. Huế;    (gửi qua mạng) 
- Trung tâm HCC tỉnh; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- UBND các xã, phường, thị trấn;  (bản chính) 
- Lãnh đạo VP và các CV; 
- Lưu: VT, HCC. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Ngọc Thọ 
 



 

Phụ lục 1 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

(Ban hành kèm theo Quyết định số  3227 /QĐ-UBND ngày  16/12/2019 của UBND tỉnh) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

 LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC (03 thủ tục hành chính) 

1.  Thông báo thành lập tổ hợp tác 
Ngay tại thời điểm 

nhận hồ sơ 
Bộ phận 

tiếp nhận và 

hoàn trả kết 

quả của 

UBND cấp 

xã  

0 
- Bộ luật dân sự ngày 24/11/2015; 

- Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 

10/10/2019 của Chính phủ về tổ hợp 

tác. 

 

2.  Thông báo thay đổi tổ hợp tác 
Ngay tại thời điểm 

nhận hồ sơ 
0 

3.  Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác 
Ngay tại thời 

điểm nhận hồ sơ 
0 

 
 

TỔNG CỘNG: 03 TTHC. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-77-2019-nd-cp-ve-to-hop-tac-348843.aspx
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