
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1910/QĐ-UBND     Thừa Thiên Huế, ngày  08   tháng 8 năm 2019 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung thủ tục hành chính mới ban hành, đƣợc sửa đổi, bổ sung 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực 

hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 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 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 
 

 QUYẾT ĐỊNH: 
  

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban 

hành, được sửa đổi, bổ sung vào Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh áp dụng quy trình tiếp 

nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 886/QĐ-

UBND ngày 08/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh (Có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm công bố công khai thủ tục 

hành chính này tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trên Cổng thông 

tin điện tử của tỉnh. Triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục 

hành chính theo quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế các 

thủ tục hành chính số 11, 12, 13, 14 Lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã 

hội tại Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các PCVP và các CV; 

- Lưu: VT, Trung tâm PV HCC tỉnh. 

CHỦ TỊCH 

 

 

Phan Ngọc Thọ 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƢỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, 

MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 08  tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

TT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ DANH MỤC HỒ SƠ 

Thời gian thụ lý (ngày) 

Thời 

gian giải 

quyết tại 

UBND 

tỉnh 

(ngày) 

Tiếp 

nhận 

và 

giao 

trả 

Chuyên 

viên 

LĐVP LĐUB 

 LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TBXH (07 TTHC)      

1 

Thủ tục Giải thể trƣờng trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trƣờng trung 

cấp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 

05 0,5 3,5 0,5 0,5 

 Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội      

 

* Đối với giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài, chấm dứt hoạt động phân hiệu trường trung cấp có vốn 

đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật giáo dục 

nghề nghiệp, hồ sơ gồm: 

- Văn bản đề nghị giải thể, chấm dứt hoạt động phân hiệu của cơ quan có 

thẩm quyền, trong đó nêu rõ lý do bị giải thể, lý do bị chấm dứt hoạt động 

phân hiệu; 

     

 - Kết luận thanh tra, kiểm tra đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 

Điều 21 của Luật giáo dục nghề nghiệp; 
     

 - Quyết định đình chỉ hoạt động đào tạo của cơ quan có thẩm quyền đối với      
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hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 của Luật giáo dục nghề nghiệp; 

 - Biên bản kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường hợp quy định tại điểm c và 

điểm d khoản 1 Điều 21 của Luật giáo dục nghề nghiệp. 

     

 * Đối với giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp 

có vốn đầu tư nước ngoài theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập 

trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Luật giáo dục nghề nghiệp, hồ sơ 

gồm: 

- Văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục nghề nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài, trong đó nêu rõ lý do giải thể, chấm dứt hoạt động 

phân hiệu; 

     

 - Phương án giải thể, chấm dứt hoạt động phân hiệu, trong đó nêu rõ phương 

án giải quyết tài sản, quyền lợi của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân 

viên, người lao động và thực hiện nghĩa vụ về tài chính theo quy định của 

pháp luật. 

     

 Dự thảo Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình 

duyệt; kèm file điện tử 
     

2 
Thủ tục Đổi tên trƣờng trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 
05 0,5 3,5 0,5 0,5 

 Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội      

 Văn bản đề nghị đổi tên.      

 Dự thảo Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình 

duyệt; kèm file điện tử 
     

3 
Thủ tục Cho phép thành lập trƣờng trung cấp, trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp tƣ thục hoạt động không vì lợi nhuận 
03 0,5 1,5 0,5 0,5 

 Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội      
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 - Văn bản đề nghị cho phép thành lập của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân. 
     

 - Đề án thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục 

hoạt động không vì lợi nhuận. 
     

 - Dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng các công trình kiến trúc xây dựng, 

bảo đảm phù hợp với ngành, nghề, quy mô, trình độ đào tạo và tiêu chuẩn 

diện tích sử dụng, diện tích xây dựng cho hoạt động học tập và giảng dạy. 

     

 - Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của 

khu đất và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với 

quy định của pháp luật và các giấy tờ pháp lý liên quan còn thời hạn ít nhất là 

05 năm kể từ ngày gửi hồ sơ. 

     

 - Văn bản xác nhận khả năng tài chính để đầu tư xây dựng trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp, trường trung cấp của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; giấy tờ 

khác chứng minh quyền sở hữu về tài sản là vốn góp của cá nhân đề nghị 

thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp. 

     

 * Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục hoạt 

động không vì lợi nhuận có từ 02 thành viên góp vốn trở lên, ngoài các hồ 

sơ trên cần bổ sung: 

- Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung cấp của các thành viên góp vốn. 

     

 - Danh sách trích ngang các thành viên Ban sáng lập.      

 - Danh sách, hình thức và biên bản góp vốn của các thành viên cam kết góp 

vốn thành lập. 
     

 - Dự kiến Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị của trường.      

 * Ngoài ra, hồ sơ đề nghị cho phép thành lập trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung cấp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận cần bổ sung 

các giấy tờ sau: 

- Văn bản cam kết của các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nguồn vốn đầu tư 
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cam kết việc sử dụng phần tài chính chênh lệch giữa thu và chi của cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp tư thục theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định này; 

 - Biên bản họp của tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc những người góp vốn thành 

lập thông qua việc cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi 

nhuận. Biên bản này phải được sự đồng ý của đại diện tối thiểu 75% tổng số 

vốn góp của các thành viên góp vốn; 

     

 - Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư 

thục hoạt động không vì lợi nhuận; 
     

 - Dự thảo Quy chế tài chính nội bộ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục 

hoạt động không vì lợi nhuận. 
     

 Dự thảo Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình 

duyệt; kèm file điện tử 
     

4 

Thủ tục Công nhận trƣờng trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

tƣ thục, trƣờng trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tƣ 

nƣớc ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận 

05 0,5 3,5 0,5 0,5 

 Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội      

 - Văn bản đề nghị chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận (trong đó nêu rõ 

tôn chỉ, mục đích hoạt động không vì lợi nhuận; phần vốn góp, phần tài sản 

thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia của cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài); 

     

 - Văn bản cam kết của các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nguồn vốn đầu tư 

cam kết việc sử dụng phần tài chính chênh lệch giữa thu và chi của cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định số 15/2019/NĐ-CP; 

     

 - Biên bản họp của tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc những người góp vốn thành 

lập thông qua việc cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận. 

Biên bản này phải được sự đồng ý của đại diện tối thiểu 75% tổng số vốn góp 

của các thành viên góp vốn; 
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 - Bản sao quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 
     

 - Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất và báo cáo kiểm toán theo định kỳ của 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài. 

     

 Dự thảo Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình 

duyệt; kèm file điện tử 
     

5 

Thủ tục Cho phép thành lập trƣờng trung cấp, trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài; trƣờng trung cấp, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài hoạt động không vì lợi nhuận 

03 0,5 1,5 0,5 0,5 

 Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội      

 - Văn bản đề nghị cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận; 

     

 - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với các trường hợp nhà đầu tư 

nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo 

quy định của pháp luật đầu tư); 

     

 - Đề án thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận; 

     

 - Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc văn 

bản chấp thuận cho thuê đất của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong đó xác định 

rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất và thỏa thuận về nguyên tắc thuê 

cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định của pháp luật và các giấy tờ pháp 

lý liên quan còn thời hạn ít nhất là 05 năm kể từ ngày gửi hồ sơ; 

     

 - Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính về vốn đầu tư thành lập bằng nguồn 

vốn hợp pháp tối thiểu 50 tỷ đồng đối với trường trung cấp, tối thiểu 05 tỷ 

đồng đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp.  

     

 * Trường hợp có từ 02 tổ chức, cá nhân nước ngoài góp vốn trở lên hoặc 

liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, hồ sơ 
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cần bổ sung thêm các giấy tờ sau: 

- Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sở hữu về tài sản kèm theo văn bản thẩm 

định giá về tài sản là vốn góp của tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc các bên 

liên doanh đề nghị thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận; 

 - Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trường trung cấp, trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận 

của tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc các bên liên doanh; 

     

 - Danh sách, hình thức và biên bản góp vốn của các thành viên liên doanh 

cam kết góp vốn thành lập. 
     

 * Ngoài hồ sơ nêu trên, tổ chức, cá nhân đề nghị cho phép thành lập trường 

trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt 

động không vì lợi nhuận phải bổ sung các giấy tờ sau: 

- Văn bản cam kết của các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nguồn vốn đầu tư 

cam kết việc sử dụng phần tài chính chênh lệch giữa thu và chi của cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 37 

Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019; 

     

 - Biên bản họp của tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc những người góp vốn thành 

lập thông qua việc cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt 

động không vì lợi nhuận. Biên bản này phải được sự đồng ý của đại diện tối 

thiểu 75% tổng số vốn góp của các thành viên góp vốn; 

     

 - Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận; 
     

 - Dự thảo Quy chế tài chính nội bộ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận. 
     

 Dự thảo Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình 

duyệt; kèm file điện tử 
     

6 Thủ tục Chia, tách, sáp nhập trƣờng trung cấp, trung tâm giáo dục nghề 03 0,5 1,5 0,5 0,5 
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nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 

 Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội      

 - Văn bản của tổ chức, cá nhân sở hữu đề nghị chia, tách, sáp nhập trường 

trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong 

đó nêu rõ lý do, mục đích của việc chia, tách, sáp nhập trường, trung tâm; trụ 

sở chính, phân hiệu, địa điểm đào tạo của trường, trung tâm sau khi sáp nhập 

và trụ sở mới của trường, trung tâm sau khi chia, tách; 

     

 - Biên bản họp của các bên góp vốn hoặc liên doanh về việc chia, tách, sáp 

nhập trường trung cấp, trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài; 
     

 - Một trong các loại giấy tờ tương ứng sau đây: 

+ Hợp đồng sáp nhập do người đại diện theo pháp luật của các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp cùng ký kết. Hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung chủ yếu: 

tên, địa chỉ trụ sở chính của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhận sáp nhập; tên, 

địa chỉ trụ sở chính của cơ sở giáo dục nghề nghiệp bị sáp nhập; thủ tục và 

điều kiện sáp nhập; phương án đối với người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, 

nhân viên và người lao động; thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài 

sản, chuyển đổi phần vốn góp của cơ sở giáo dục nghề nghiệp bị sáp nhập 

thành phần vốn góp của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhận sáp nhập, thời hạn 

thực hiện sáp nhập. 

     

 + Đề án chia, tách cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã 

được chủ sở hữu cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông qua. Đề án chia, tách cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành 

và phải có các nội dung về tên, địa điểm của cơ sở giáo dục nghề nghiệp bị 

chia, tách; tên và địa điểm của cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi chia, tách; 

nguyên tắc và thủ tục chia, tách tài sản; phương án đối với người học, nhà 

giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động; thời hạn và thủ tục chuyển 

đổi phần vốn góp của cơ sở giáo dục nghề nghiệp bị chia, tách sang cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp mới thành lập; nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp bị chia, tách; thời hạn thực hiện chia, tách cơ sở 
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giáo dục nghề nghiệp. Đề án chia, tách phải được gửi đến tất cả các chủ nợ 

(nếu có) và thông báo cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và 

người lao động biết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông qua đề án. 

 Dự thảo Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình 

duyệt; kèm file điện tử 
     

7 
Thủ tục Cho phép thành lập phân hiệu của trƣờng trung cấp có vốn đầu 

tƣ nƣớc ngoài 
05 0,5 3,5 0,5 0,5 

 Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội      

 Văn bản đề nghị rút tiền ký quỹ do người đại diện hợp pháp của doanh 

nghiệp ký. 
     

 Phương án sử dụng số tiền rút từ tài khoản ký quỹ, gồm: lý do, mục đích rút 

tiền ký quỹ; danh sách, số lượng người lao động, số tiền, thời gian, phương 

thức thanh toán đối với trường hợp rút tiền ký quỹ khi doanh nghiệp cho thuê 

gặp khó khăn tạm thời, không đủ khả năng thanh toán, bồi thường cho người 

lao động theo quy định. 

     

 Báo cáo việc hoàn thành nghĩa vụ và văn bản chứng minh việc hoàn thành 

nghĩa vụ đối với người lao động thuê lại trong trường hợp rút tiền ký quỹ khi 

doanh nghiệp cho thuê bị thu hồi giấy phép hoặc không được gia hạn, cấp lại 

giấy phép. 

     

 Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động tại ngân hàng 

thương mại khác đối với trường hợp rút tiền ký quỹ khi doanh nghiệp cho 

thuê đã thực hiện ký quỹ tại một ngân hàng thương mại khác. 

     

 Dự thảo Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình 

duyệt; kèm file điện tử 

     

Ghi chú:  
- TTHC số 01, 02, 03, 04 mới ban hành theo Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh; 

- TTHC số 05 thay thế TTHC số 11 tại Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi về thời gian thực hiện; 

- TTHC số 06 thay thế TTHC số 14 tại Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi về thời gian thực hiện; 

- TTTHC số 07 thay thế TTHC số TTHC số 11, 12 tại Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

                             ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
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