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H

hóm về chỉ s khỏi sự kinh doanh
01

Đăng ký thành lập doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ái ƯBND tỉnh, thành ph Quý 1 2020
cấu trúc quy trình, tích họp, trực thuộc rung ương tổ
cung cấp trên cổ ng Dịch vụ chức thực hiện.
công Qu c gia.

02

hông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu
con dấu đ i với doanh nghiệp (đ i với
doanh nghiệp tư nhân, công ty NHH,
công ty cổ phần, công ty họp danh)

03

Khai lệ phí môn bài

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ái ƯBND tỉnh, thành ph Quý 1 2020
cấu trúc quy trình, xây dựng, trực thuộc rung ương tổ
tích họp, cung cấp trên c ng 'chức thựcỉhiện.;
*'f-' ■
»
Dịch vụ công Qu c gia.
<*•
í
Quý 1 2020
Bộ ài chính

04

Kê khai thuế doanh nghiệp

Bộ ài chính

05

Liên thông Đăng ký thành lập doanh Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ ƯBND tỉnh, thành ph Quý III 2020
nghiệp và cấp mã s vị đơn vị bảo hiêm trì, ph i hợp với Bảo hiểm xã trực thuộc rung ương tổ
hội Việt Nam, Văn phòng chức thực hiện.
xã hội

Quý 11 2020

hính phủL árcấu trúc'quỵ,
trình, xây*"’dựng,  tích hợp
cung cấp^trên cổng Dịch* vụ
công Qu c‘g iai 
(\c
uo

Liền thông thủ tục báo tăng, giảm4ao
động (của ngành bảo hiểm xã hội) và
khai trình lao động, báo cáo 6 tháng, 01
năm tình hình thay đồi về lao động (của
ngành lao động, thưong binh và xã hội)

hóm về chỉ số tiếp cận điện năng

4 7ăn phòng Ghíp ĩ p.hử &hủ trì DBNĐ—t ỉ nh—t hènh—ph
ph i họp với Bộ Lao động, trực thuộc rung ương tổ
hương binh và Xã hội, Bảo chức thực hiện.
hiểm xã hội Việt Nam
ái
cấu trúc quy trình, xây dựng,
tích hợp, cung cấp trên cổng
Dịch vụ công Qu c gia.

O ĩA   À idử X '0 2
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07

hực hiện liên thông, đồng thời hấp
thuận xây dựng công trình và cấ p phép
thi công xây dựng công trình điện lực
có điện áp từ 35 KV trở xu ng trong
phạm vi bảo vệ kêt câu hạ tâng giao
thông đường bộ

Bộ Giao thông vận tải
ái UBND tỉnh, thành ph Quý 11 2020
cấu trúc quy trình, xây dựng, trực thuộc rung ương tổ
tích họp, cung cấp trên cổng chức thực hiện.
Dịch vụ công Qu c gia.

08

Liên thông các thủ tục cấp điện qua
lưới điện hạ áp, trung áp (gồm iếp
nhận yêu cầu; thỏa thuận vị trí cột trạm
điện, hành lang lưới điện và cấp phép
thi công xây dựng công trình điện trong
phạm vi bảo vệ kết câu hạ tầng giao
thông đường bộ,...)

Văn phòng hính phủ chủ trì, ƯBND tỉnh, thành ph Quý III 2020
ph i họp với Bộ
ông trực thuộc rung ương tổ
hương, Bộ Giao thông vận chức thực hiện.
tải, ập đoàn Điện lực Việt
Nam ái cấu trúc quy trình,
xây dựng, tích họp, cung cấp
trên ổng Dịch vụ công Qu c
gia.
2

.
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O
Quý 1 2020

09

Nhóm thủ tục đăng ký giao dịch bảo Bộ
đảm

ư pháp

10

Quý 1 2020
hu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành Bô ônpi an (đ i với xử phạt ƯBND tỉnh, thành ph
hí điểm tại
chính trong lĩnh vực giao thồng đường thuộc thẩm quyền của ảnh trực thuộc rung ưong tổ
P. Hà Nội,
sát giao thông
ái câu trúc chức thực hiện.
bộ
P.
Hải
quy trình, xây dựng, tích họp,
Phòng, P. HỒ
cung cấp trên cổng Dịch vụ
hí Minh, P.
công Qu c gia.
Đà Nang và
Bộ Giao thông vận tải (đ i
tỉnh
Bình
với xử phạt thuộc thấm quyên
huận.
của hanh tra giao thông)
háng
ái cấu trúc quy trình, xây
6 2020
riển
dựng, tích hợp, cung cấp trên
khai
toàn
ổng Dịch vụ công Qu c gia.
qu c.


11

Bộ ài chính ái cấu trúc
Kê khai và nộp lệ phí trước bạ xe ô tô,
quy trình, xây dựng, tích họp,
xe gắn máy
cung cấp trên cổng Dịch vụ
công Qu c gia.
Bộ ông an ph i hợp với
Bộ ài chính trong việc tích
họp, chia sẻ dữ liệu đế sử
dụng chứng từ lệ phí trước b ạ .
điện tử trong đăng ký, cấp

Quý 1 2020
hí điểm tại
P. Hà Nội và
P. HỒ
hí
Minh
6 2020
khai
qu c.

háng
riển
toàn

3

biển s xe.
Bộ Giao thông vận tải ph i
họp với Bộ ài chính trong
việc chia sẻ dữ liệu đăng
kiểm có ký s để phục vụ kê
khai lệ phí trước bạ xe ô tô,
xe gắn máy.
12

13

Đăng ký khai sinh

ấp phiếu lý lịch tư pháp

Bộ ư pháp ái cấu trúc quy
trình, đơn giản hóa thủ tục để
phù họp thực hiện dịch vụ
công trực tuyến; tích hợp,
chia sẻ dữ liệu hệ th ng đăng
ký'khai sinh với" cồng Dịch
vụ công Qu c gia, Hệ th ng
thông tin một cửa điện tử cấp
tỉnh.
. .

ƯBND tỉnh, thành ph Quý 1 2020
trực thuộc rung ương
(Đ i với các tỉnh chưa
hoàn thành tích hợp,
cung cấp trên cổng Dịch
vụ cồng Qu c gia)

Bộ ư pháp ái cấu trúc quy
trình, đơn giản hóa thủ tục để
phù họp thực hiện dịch vụ
công trực tuyến; tích hợp,
chia sẻ dữ liệu hệ th ng đăng
ký cấp phiếu lý lịch tư pháp
trực tuyến với cổng Dịch vụ
công Quôc gia, ông dịch vụ
công, Hệ th ng thông tin một
cửa điện tử cấp tỉnh; tích họp,
thực hiện cấp phiếu lý lịch tư

ƯBND tỉnh, thành ph Quý 1 2020
trực thuộc rung ương
(Đ i với các tỉnh chưa
hoàn thành tích hợp,
cung cấp trên cổn g Dịch
vụ công Qu c gia)

4

pháp trực tuyến thuộc thấm
quyền giải quyết.

.

14

Dịch vụ công khai báo phiếu giao nhận Bộ ài chính
hồ sơ giao dịch kiêm soát chi qua mạng
và giao dịch một cửa với Kho bạc Nhà
nước

Quý 1 2020

15

Xác nhận s
hứng minh nhân dân khi Bô
đã được cấp thẻ ăn cước công dân

Quý 11 2020

16

ái ƯBND tỉnh, thành ph Quý 11 2020
Đổi giấy phép lái xe do ngành giao Bộ Giao thông vận tải
cấu trúc quy trình, tích hợp, trực thuộc rung ương tồ
thông vận tải cấp (mức độ 4)
cung cấp trên cổng Dịch vụ chức thực hiện
công Qu c gia.

17

ấp mới giấy phép lái xe

ông an

Bộ Giao thông vận tải
ái ƯBND tỉnh, thành ph Quý 11 2020
cấu trúc quy trình, tích họp, trực thuộc rung ương tổ
cung cấp trên cồng Dịch vụ chức thực hiện
công Qu c gia.

18

ái cấu ƯBND tỉnh, thành ph Quý 11 2020
hông báo sửa đổi, bổ sung nội dung Bộ ông hương
trúc quy trình, xây dựng, tích trực thuộc rung ương tổ
chương trình khuyến mại
họp, cung cấp trên cổn g Dịch chức thực hiện
vụ công Qu c gia.

19

hứng nhận lãnh sự, họp pháp hóa Bộ Ngoại giao
lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan
trong nước

ƯBND hành ph Hồ Quý 11 2020
hí Minh ( ở Ngoại vụ
hành ph
Hồ
hí
Minh)
5

20

Gia hạn tạm trú, cấp thị thực cho người Bộ Ngoại giao
nước ngoài tại Việt Nam

ƯBND hành ph Hồ Quý 11 2020
hí Minh ( ở Ngoại vụ
hành ph
Hồ
hí
Minh)

21

àỉ nguyên và 'M i UBND tỉnh, thành ph Quý Ĩ ZƠ20
ung cắp thồng tin, dữ liệu, sàn'phẩm Bộ
trường
ái cấu trúc quy trực thuộc rung ương tổ
đo đạc và bản đồ
trình, tích họp, cung cấp trên chức thực hiện.
ồng Dịch vụ công Qu c gia.

22

ái cấu trúc ƯBND tỉnh, thành ph Quý 11 2020
ấp chứng chỉ hành nghề hoạt động Bộ Xây dựng
quy trình, tích hợp, cung cấp trực thuộc rung ương tổ
xây dựng
trên ổng Dịch vụ công Qu c chức thực hiện.
gia.

23

ái cấu trúc ƯBND tỉnh, thành ph Quý 11 2020
ấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động Bộ Xây dựng
quy trình, tích họp, cung cấp trực thuộc rung ương tổ
xây dựng
trên ổng Dịch vụ công Qu c chức thực hiện.
gia.

24

ái cấu trúc ƯBND tỉnh, thành ph Quý 11 2020
ấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề Bộ Xây dựng
quy trình, tích họp, cung cấp trực thuộc rung ương tổ
hoạt động xây dựng
trên ổng Dịch vụ công Qu c chức thực hiện.
gia.

25

ấp s tiếp nhận phiếu công b
phẩm mỹ phẩm

26

Kê khai kê khai lại giá thu c

sản Bộ Y tế

Quý 11 2020

Bộ Y tế

Quý II 2020
6

27

Đăng ký thức ăn chăn nuôi sản xuất Bộ Nông nghiệp và P N
trong nước được phép lưu hành tại Việt
Nam

Quý 11 2020

28

Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã Bảo hiểm xã hội Việt Nam
hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm
thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ
bảo hiểm y tế

Quý 11 2020

29

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quý 11 2020

30

ấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên Bảo hiểm xã hội Việt Nam
sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
( rừ trường họp đề nghị cộng n i thời
gian công tác trước năm 1995)

Quý 11 2020

31

Giải quyết hưởng chế độ m đau

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quý 11 2020

32

Giải quyết hưởng chế độ thai sản

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quý 11 2020

33

Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
phục hồi sức khỏe sau m đau, thai sản,
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Quý 11 2020

34

Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ Bảo hiểm xã hội Việt Nam
cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đôi với
người chấp hành xong hình phạt tù,
người xuất cảnh trái phép trở vê nước

Quý 11 2020

bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo
hiểm xã hội

7

định cư hợp pháp, người được òa án
hủy quyết định tuyên b mất tích
35

Giải quyết di chuyển đ i với người Bảo hiểm xã hội Việt Nam
đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo
hiprrỉ Y-p. hồi hĂnơ íhártơ V Ã ĨỊ.OĨTỜ-Ì chờ
hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng
từ tỉnh này đến tỉnh khác

Quý 11 2020

36

Người hưởng lĩnh chế độ bảo hiềm xã Bảo hiểm xã hội Việt Nam
hội bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh
bằng tài khoản cá nhân và ngược lại,
hoặc thay đồi tài khoản cá nhân, hoặc
thay đồi nơi nhận trong địa bàn tỉnh___

Quý 11 2020

37

Nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội tự Bảo hiểm xã hội Việt Nam
nguyện và bảo hiếm y tê

Quý 11 2020

38

Đăng ký dự thi trung học phổ thông Bộ Giáo dục và Đào tạo ái ƯBND tỉnh, thành phổ Quý 11 2020
cấu trúc quy trình, tích họp, trực thuộc rung ương tổ
qu c gia
cung cấp trên c ng Dịch vụ chức thực hiện.
công Qu c gia.

39

Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính
quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh
trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo
viên hệ chính quy

40

ấp, cấp lại, sửa đổi, bồ sung hộ chiếu Bộ
phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo ái ƯBND tỉnh, thành ph Quý 11 2020
cấu trúc quy trình, tích họp, trực thuộc rung ương tổ
cung cấp trên cổng Dịch vụ chức thực hiện.
công Qu c gia.
ông an

Quý III 2020

8

41

Lưu trú và tiếp nhận lưu trú

ông an ^

Quý III 2020

42

ấp, cấp lại, sửa đồi, bổ sung hộ chiếu Bộ Ngoại giao
ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Quý III 2020

43

Đăng ký nhãn hiệu

Bộ

Bộ Khoa học và ông nghệ

Quý IIV2Ồ20

Bộ
hông tin và
thông

ruyền

Quý III 2020

45

hông tin và
ấp, gia hạn, sửa đổi, b sung nội dung Bộ
Giấy phép sử dụng tần sô và thiết bị vô thông
tuyến điện đ i với mạng thông tin vô
tuyến điện nội bộ, mạng viễn thông
dùng riêng sử dụng tần s thuộc nghiệp
vụ di động

ruyền

Quý III 2020

46

ấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử Bộ Khoa học và
dụng mã s , mã vạch

47

44

ấp giấy xác nhận đãng ký xuât bản

ông nghệ

Quý ĨII 2020

Duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ

Bộ Khoa học và ông nghệ

Quý III 2020

48

Gia hạn hiệu lực Văn bằng bảo hộ

Bộ Khoa học và ông nghệ

Quý ĨII 2020

49

ấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sô
g c

ƯBND tỉnh, thành ph
trực thuộc rung ương

Quý III 2020

50

hủ tục đăng ký thế chấp quyền sử
dụng dụng đất, tài sản gắn liền với đât;
thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký;
xóa đăng ký thê châp

ƯBND tỉnh, thành ph
trực thuộc rung ương

Quý III 2020

9

51

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

ƯBND tỉnh, thành ph
trực thuộc rung ương

Quý IIV2020

ƯBND tỉnh, thành ph
trực thuộc rung ương

Quý III 2020

52

ấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

53

ấp phù hiệu xe taxi, xe họp đồng, xe
vận tải hàng hóa bằng công ten nơ, xe
kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh
doanh vận tải hành khách theo tuyến c
định, xe kinh doanh vận tải hành khách
bằng xe buýt.

Bộ Giao thông vận tải
ái ƯBND tỉnh, thành ph Quý IV 2020
cấu trúc quy trình, tích họp, trực thuộc rung ương tổ
cung cấp trên cồng Dịch vụ chức thực hiện.
công Qu c gia.

54. ..

ấp lại phù hiệu xe taxi, xe họp đồng,
xe vận tải hàng hóa bằng công ten nơ,
xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe
kinh doanh vận tải hành khách theo
tuyến c định, xe kinh doanh vận tải
hành khách băng xe buýt.

Bộ Giao thông vận tải
ái UBND tỉnh, thành ph Quý IV 2020
cấu trúc quy trình, tích họp, trực thuộc rung ương tổ
cung cấp trên cổng Dịch vụ chức thực hiện.
công Qu c gia.

55

ấp giấy chứng nhận đăng ký quyền Bộ Văn hóa,
lịch
tác giả

56

Đăng ký nội dung quảng cáo đ i với Bộ Y tế
thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Quý IV 2020

57

Đăng ký bản công b sản phấm sản Bộ Y tế
xuất trong nước đ i với thực phẩm bảo
vệ sức khỏe, Phụ gia thực phẩm hỗn
họp có công dụng mới, phụ gia thực

Quý IV 2020

hể thao và Du

Quý IV 2020
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phẩm không thuộc trong danh mục phụ
gia được phép sử dụng trong thực
phẩm hoặc không đúng đ i tượng sử
dụng do Bộ Y tế quy định
58

Đăng ký bản công b sản phẩm nhập B ộ Y tế
khẩu đ i với thực phẩm bảo vệ sức
khỏe, Phụ gia thực phẩm hỗn họp có
công dụng mới, phụ gia thực phẩm
không thuộc trong danh mục phụ gia
được phép sử dụng trong thực phâm
hoặc không đúng đ i tượng sử dụng do
Bộ Y tế quy định

Quý IV 2020

59

ấp giấy xác nhận nội dung thông tin, B ộ Y t ế
quảng cáo thu c

Quý IV 2020

60

Xác nhận nội dung quảng cáo đ i với Bộ Y tế
các sản phẩm dinh dưỡng y học, thực
phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản
phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đên 36
tháng tuổi

Quý ĨV 2020

61

ấp giấy phép lao động cho người lao
động nứớc ngoài làm việc tại Việt Nam

ƯBND tỉnh, thành ph
trực thuộc rung ương

Quý IV 2020

62

ấp lại Giấy phép lao động cho người
lao động nước ngoài làm việc tại Việt
Nam

ƯBND tỉnh, thành ph
trực thuộc rung ương

Quý IV 2020

11

63

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi
nhu cầu sử dụng người lao động nước
ngoài

ƯBND tỉnh, thành ph
trực thuộc rung ưcmg

Quý IV 2020

64

ấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, Bộ Y tế
chữa bệnh đ i với người Việt Nam

ƯBND tỉnh, thành ph
trực thuộc rung ương

Quý IV 2020

65

ái cấu trúc ƯBND tỉnh, thành ph Quý IV 2020
ung cấp thông tin về quy hoạch xây Bộ Xây dựng
quy trình, xây dựng, tích họp, trực thuộc rung ương tồ
dựng
cung cấp trên cổng Dịch vụ chức thực hiện.
công Qu c gia.
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