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STT

Định nghĩa/ Từ viết
tắt

Giải thích

1.

VN

Việt Nam

2.

BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông

3.

BRVT

Bà Rịa- Vũng Tàu

4.

CPĐT

Chính phủ điện tử

5.

CQNN

Cơ quan nhà nƣớc

6.

CNTT-TT

Công nghệ thông tin và Truyền thông

7.

CSDL

Cơ sở dữ liệu

8.

HTTT

Hệ thống thông tin

9.

HĐND

Hội đồng Nhân dân

10.

KTXH

Kinh tế- Xã hội

11.

TTĐT

Thông tin điện tử

12.

TTHC

Thủ tục hành chính

13.

UBND

Ủy ban nhân dân

14.

ƢD CNTT

Ứng dụng Công nghệ thông tin
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PHẦN I.

BỐI CẢNH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN ĐIỆN
TỬ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

I. Giới thiệu chung
1. Định nghĩa Chính phủ điện tử
Theo định nghĩa của ngân hàng thế giới (World Bank) thì "CPĐT là việc
các cơ quan Chính phủ áp dụng các dịch vụ điện tử dựa trên nền tảng cơ sở công
nghệ thông tin truyền thông của các cơ quan Chính phủ một cách có hệ thống để
thực hiện quan hệ với công dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Nhờ đó
giao dịch của các cơ quan Chính phủ với công dân và các tổ chức sẽ đƣợc cải
thiện, nâng cao chất lƣợng. Lợi ích thu đƣợc sẽ là giảm thiểu tham nhũng, tăng
cƣờng tính công khai, sự tiện lợi, góp phần vào sự tăng trƣởng và giảm chi phí".
Theo Khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam (Bộ TT&TT, 2015),
Chính phủ điện tử là “Chính phủ ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu
quả hoạt động của cơ quan nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch thông
tin, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp”.
Chính phủ điện tử khi triển khai thực hiện tại các tỉnh, thành phố đƣợc gọi
là Chính quyền điện tử.
2. Các giai đoạn phát triển chính phủ điện tử
Chính phủ điện tử đƣợc chia làm 4 cấp độ khác nhau, đây cũng đƣợc xem
là 4 giai đoạn trong quá trình xây dựng và phát triển chính phủ điện tử:
- Giai đoạn thông tin: Trong giai đoạn đầu, CPĐT có nghĩa là hiện diện
trên trang web và chỉ cung cấp cho công chúng các thông tin (thích hợp). Chính
phủ điện tử cung cấp các thông tin cho ngƣời dân thông qua các website của hệ
thống. Giá trị mang lại ở chỗ công chúng có thể tiếp cận đƣợc thông tin của
Chính phủ một cách nhanh chóng, , đảm bảo đƣợc nguồn thông tin chính xác,
các quy trình trở nên minh bạch hơn, qua đó nâng cao chất lƣợng dịch vụ và
nâng cao nhận thức của ngƣời dân thông qua các thông tin đƣợc cung cấp. Với
các cơ quan Chính phủ cũng có thể trao đổi thông tin với nhau bằng các phƣơng
tiện điện tử, nhƣ internet hoặc mạng nội bộ., các quy trình trở nên minh bạch.
- Giai đoạn tương tác: Trong giai đoạn thứ hai, ngƣời dân có thể thực
hiện các giao dịch với các cơ quan chính phủ thông qua các dịch vụ và hệ thống
của chính phủ. Ở giai đoạn này sự tƣơng tác giữa Chính phủ và công dân đƣợc
đƣợc nâng cao thông qua các dịch vụ Chính phủ điện tử. Ngƣời dân có thể trao
đổi trực tiếp với các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý thông qua các công cụ
đƣợc cung cấp hoặc đƣợc quy định từ chính phủ, nhƣ qua thƣ điện tử, sử dụng
các công cụ tra cứu, tải xuống các biểu mẫu và tài liệu, các tƣơng tác này giúp
tiết kiệm thời gian cho ngƣời dân và các cơ quan hành chính.. Thực tế, việc tiếp
nhận đơn từ có thể thực hiện trực tuyến 24 giờ trong ngày. Thông thƣờng, những
động tác này chỉ có thể đƣợc thực hiện tại bàn tiếp dân trong giờ hành chính. Về
mặt nội bộ, các tổ chức của Chính phủ sử dụng mạng LAN, intranet và thƣ điện
tử để liên lạc và trao đổi dữ liệu. Rõ ràng giai đoạn này chỉ có thể thực hiện
đƣợc khi đã thực hiện cải cách hành chính (với cơ chế một cửa điện tử, cơ chế
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một cửa liên thông điện tử) theo tinh thần Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày
22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tƣớng Chính.
- Giai đoạn giao dịch: Việc thực hiện các giao dịch thông qua các hệ
thống này có thể nâng cao tính ảo mật, giảm thiểu rủi ro trong quá trình giao
dịch. Hơn thế nữa, nó còn nâng cao đƣợc tính minh ạch, đảm ảo đƣợc lợi ích
cho ngƣời dân. Với giai đoạn thứ a, tính phức tạp của công nghệ có tăng lên,
nhƣng giá trị của khách hàng (trong G2C và G2B) cũng tăng theo. Các giao dịch
hoàn chỉnh có thể thực hiện mà không cần đi đến cơ quan hành chính. Có thể lấy
ví dụ về các dịch vụ trực tuyến nhƣ: Đăng ký thuế thu nhập, đăng ký thuế tài
sản, gia hạn/cấp mới giấy phép, thị thực và hộ chiếu, iểu quyết qua mạng. Giai
đoạn 3 là phức tạp ởi các vấn đề an ninh và cá thể hóa, chẳng hạn nhƣ chữ ký
số (chữ ký điện tử) là cần thiết để cho phép thực hiện việc chuyển giao các dịch
vụ một cách hợp pháp.
- Giai đoạn chuyển hóa: Ở giai đoạn này, chính phủ có thể cung cấp hầu
nhƣ các dịch vụ công, ngƣời dân có thể tƣơng tác với các cơ quan chính phủ,
thực hiện các giao dịch, tìm kiếm thông tin, đăng ký các dịch vụ khác nhau đƣợc
cung cấp ởi chính phủ thông qua các dịch vụ và hệ thống của chính phủ điện
tử. Ở giai đoạn thứ tƣ này là khi mọi hệ thống thông tin đƣợc tích hợp lại và
công chúng có thể hƣởng các dịch vụ G2C và G2B tại một àn giao dịch (điểm
giao dịch ảo). Ở giai đoạn này, tiết kiệm chi phí, hiệu quả và đáp ứng nhu cầu
khách hàng đã đạt đƣợc các mức cao nhất có thể đƣợc.
3. Các quan hệ tƣơng tác trong chính phủ điện tử
Việc cung cấp thông tin, dịch vụ trực tuyến, các quan hệ tƣơng tác của
chính phủ điện tử đƣợc xác định trong mô hình chính phủ điện tử dựa trên các
quan hệ giữa các cơ quan chính phủ, ngƣời dân, doanh nghiệp, các cán bộ, công
chức, viên chức, bao gồm các quan hệ sau:
- Chính phủ và ngƣời dân (G2C): Chính phủ đối với công dân (G2C) ao gồm tất cả các dịch vụ điện tử cung cấp cho công dân của các cơ quan chính
phủ;
- Chính phủ và các doanh nghiệp (G2B): ao gồm sự tƣơng tác giữa khu
vực công với khu vực doanh nghiệp nhà nƣớc và tƣ nhân;
- Giữa các cơ quan chính quyền các cấp với nhau và trong các cơ quan
chính phủ (G2G); giữa các cơ quan chính phủ với các cán ộ, công chức, viên
chức (G2E). Quan hệ G2G và G2E thƣờng đƣợc gọi chung là G2G.
Đôi khi ngƣời ta cũng xác định rõ cả chiều của quan hệ tƣơng tác, nhƣ
trong quan hệ giữa chính phủ và ngƣời dân, thì có quan hệ chính phủ với ngƣời
dân (G2C) và quan hệ giữa ngƣời dân và chính phủ (C2G). Tƣơng tự nhƣ vậy có
quan hệ giữa chính phủ và doanh nghiệp (G2B) và giữa doanh nghiệp với chính
phủ (B2G).
3.1. Chính phủ và ngƣời dân (G2C)
Nhóm các dịch vụ của chính phủ đến ngƣời dân bao gồm việc phổ biến
thông tin đến ngƣời dân, các dịch vụ cơ ản cho ngƣời dân, và các dịch vụ ngƣời
dân thực hiện cho các cơ quan chính phủ:
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 Các thông tin phổ biến đến ngƣời dân là các thông tin về các cơ quan
chính phủ, thông tin về các qui định, chính sách, luật pháp… giúp cho ngƣời dân
hiểu biết tốt hơn về cơ quan chính phủ và công việc của cơ quan, cũng nhƣ trợ
giúp họ thực hiện tốt các dịch vụ hành chính.
 Các dịch vụ mà chính phủ thƣờng cung cấp cho ngƣời dân là: Làm giấy
khai sinh/khai tử/hôn nhân, làm mới hoặc gia hạn các loại giấy phép (lái xe,
đăng ký quyền sở hữu nhà ở…), cũng nhƣ các dịch vụ trợ giúp ngƣời dân trong
giáo dục, bảo vệ sức khỏe và chữa bệnh, thƣ viện…
 Các dịch vụ mà ngƣời dân thƣờng thực hiện cho các cơ quan chính phủ
là: Khai thuế thu nhập, nộp tiền phạt, thay đổi nơi ở… Tiến tới ngƣời dân tham
gia vào các công việc của các cơ quan chính phủ trong việc xây dựng chính
sách, ra các quyết định, bầu cử trực tuyến…
Đối với chính phủ điện tử, việc cung cấp thông tin, dịch vụ cho ngƣời dân
có thể đƣợc thực hiện ngoài giờ hành chính, tiến tới đƣợc thực hiện 24 giờ trong
ngày, 7 ngày trong tuần, tất cả 365 ngày trong năm. Các hình thức thực hiện
dịch vụ ngày càng phải đƣợc cải thiện và tiến tới thực hiện trên nhiều phƣơng
tiện, ở bất cứ đâu thuận lợi cho ngƣời dân.
3.2.

Chính phủ và các doanh nghiệp (G2B)

Có rất nhiều dịch vụ khác nhau giữa chính phủ và các doanh nghiệp, bao
gồm việc cung cấp thông tin, các dịch vụ của các cơ quan chính phủ cho doanh
nghiệp và các dịch vụ mà các doanh nghiệp phải thực hiện đối với chính phủ.
 Các cơ quan chính phủ cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp, phổ
biến các qui định, các chính sách, các lệnh, các bản ghi nhớ… của các cơ quan
chính phủ cho các doanh nghiệp.
 Các dịch vụ chính phủ thực hiện cho các doanh nghiệp thƣờng là: Làm
mới và gia hạn các loại giấy phép, các chứng nhận, thanh tra và kiểm tra…
 Các dịch vụ các doanh nghiệp thực hiện cho các cơ quan chính phủ là:
Nộp thuế, cung cấp thông tin thống kê kinh doanh, cung cấp thông tin và tham
gia vào đấu thầu-mua bán trực tuyến. G2B chủ yếu đƣợc áp dụng để phát triển
thị trƣờng trực tuyến cho các chính phủ và hệ thống mua sắm điện tử cũng nhƣ
cung cấp các dịch vụ và sản phẩm cho các doanh nghiệp trong khu vực tƣ nhân.
Sự tƣơng tác của G2B làm tăng tính nhất quán của các nhiệm vụ chuyên
sâu cho nhân sự, cũng nhƣ tinh giản quá trình, đã thu đƣợc lợi ích từ kinh
nghiệm trƣớc đây của khu vực tƣ nhân về thƣơng mại điện tử và các dịch vụ trực
tuyến khác và sự thừa nhận rằng các dịch vụ điện tử này đóng góp để cải thiện
cạnh tranh và chi phí thấp hơn. Cả chính phủ và các doanh nghiệp cải thiện dần
mối quan hệ giữa khu vực chính phủ và khu vực tƣ nhân, thiết lập mối quan hệ
hợp tác trợ giúp chính phủ-doanh nghiệp trong chính phủ điện tử.
Đối với chính phủ điện tử, cũng nhƣ dịch vụ cho ngƣời dân, dịch vụ cho
các doanh nghiệp tiến tới thực hiện ngoài giờ hành chính, đƣợc thực hiện 24 giờ
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trong ngày, 7 ngày trong tuần, tất cả 365 ngày trong năm. Các hình thức thực
hiện dịch vụ ngày càng phải đƣợc cải thiện và tiến tới thực hiện trên nhiều
phƣơng tiện, ở bất cứ đâu thuận lợi cho doanh nghiệp.
3.3.

Cơ quan chính phủ và cơ quan chính phủ (G2G)

Trong quan hệ này chủ yếu nói đến việc thực hiện nâng cao hiệu quả làm
việc, phối hợp giữa các cơ quan chính phủ với nhau, trong đó xác định:
 Các dịch vụ tƣơng tác giữa cơ quan Trung ƣơng và các cơ quan cấp
tỉnh, nhƣ là một quan hệ dọc.
 Các dịch vụ tƣơng tác giữa các Bộ, ban, ngành và các tổ chức của
Chính phủ ở cấp Trung ƣơng hoặc cấp tỉnh, nhƣ là một quan hệ ngang.
Đôi khi trong mối quan hệ G2G, ngƣời ta cũng nhắc đến việc thực hiện
dịch vụ trực tuyến giữa các chính phủ với nhau (nhƣ trao đổi điện thoại trực tiếp,
thực hiện gặp mặt qua hội nghị trực truyến-video conference…) đƣợc sử dụng
nhƣ công cụ trong mối quan hệ quốc tế và ngoại giao.
G2G tích hợp việc tổ chức thông tin của chính quyền địa phƣơng vào một
cơ sở dữ liệu, và đây là cốt lõi của khuôn khổ các hệ thống chính phủ điện tử.
Do đó, khi yêu cầu chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chính phủ khác nhau cần
công nghệ tiên tiến cao, lĩnh vực này đã đƣợc mô tả là mục tiêu cuối cùng cho
tất cả các chính phủ. Kết quả của các giao dịch tập trung này, các cơ quan chính
phủ có thể sử dụng điểm truy cập này để cải thiện kết quả, hiệu quả, tiết kiệm
thời gian, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và tăng tính nhất quán.
3.4.

Chính phủ và các cán bộ công chức, viên chức (G2E)

Các cán bộ, công chức, viên chức trong chính phủ cũng là những ngƣời
dân trong xã hội, nên các dịch vụ cung cấp cho ngƣời dân (G2C) cũng thực hiện
cho các công chức chính phủ, ngoài ra các cơ quan chính phủ còn cung cấp các
dịch vụ chỉ dành cho những ngƣời làm việc trong các cơ quan chính phủ, nhƣ
cung cấp việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, học từ xa (e-learning), quản
lý tri thức, cung cấp các thông tin về lƣơng, hƣu, mất sức…
4. Lợi ích của chính phủ điện tử
- Nhìn từ phía các cơ quan chính phủ: Làm tăng hiệu quả làm việc của
các cơ quan chính phủ, tăng tính minh ạch trong hoạt động của các cơ quan
chính phủ.
 Các quy trình làm việc đƣợc tổ chức lại: Trƣớc khi mỗi dịch vụ ứng
dụng của chính phủ đƣợc thực hiện, các quy trình làm việc của các cơ quan
chính phủ đƣợc phân tích, thiết kế lại cho rõ ràng để có thể áp dụng công nghệ
thông tin, để trở thành trực tuyến. Chính nhờ điều này mà hiệu quả làm việc của
các cơ quan chính phủ đƣợc tăng lên và giảm chi phí điều hành;
 Tăng năng suất lao động: Theo sự phát triển của chính phủ điện tử, các
dịch vụ mà chính phủ cung cấp sẽ đƣợc trực tuyến và tích hợp dần, ngƣời dân
truy cập các dịch vụ trực tuyến ở mọi nơi. Việc tích hợp các dịch vụ ứng dụng
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của các cơ quan chính phủ sẽ làm tăng năng suất lao động và tính hiệu quả của
các cơ quan chính phủ.
- Nhìn từ phía ngƣời dân, doanh nghiệp: Ngƣời dân và doanh nghiệp
đƣợc các cơ quan chính phủ cung cấp thông tin, cung cấp dịch vụ nhanh hơn,
thuận tiện hơn ằng việc cung cấp thông tin, dịch vụ một cách trực tuyến. Một
cách cụ thể, ngƣời dân và doanh nghiệp ngày càng ít phải đến trực tiếp các cơ
quan chính phủ.
- Ngƣời dân trở thành trung tâm trong quá trình các cơ quan chính phủ
cung cấp thông tin và dịch vụ. Nhờ các công cụ của công nghệ thông tin và
truyền thông, cơ quan chính phủ nhanh chóng thu lƣợm đƣợc ý kiến của ngƣời
dân và giúp ngƣời dân tham gia dễ dàng hơn trong quá trình ra quyết định của
chính phủ.
Chi tiết hơn, các chuyên gia trên thế giới và các báo cáo về chính phủ điện
tử các nƣớc đã tổng kết nhiều lợi ích mà chính phủ điện tử mang lại. Cụ thể nhƣ
sau:
- Tăng khả năng tiếp cận với chính phủ: Chính phủ điện tử hƣớng đến
cung cấp dịch vụ cho ngƣời dân và doanh nghiệp ở mọi lúc (24 giờ trong ngày, 7
ngày trong tuần), ở mọi nơi qua Internet, đồng thời ngƣời dân vẫn sử dụng các
cách thức truyền thống nhƣ gặp trực tiếp, qua điện thoại, qua máy fax… Đối với
ngƣời dân và doanh nghiệp, chính phủ điện tử là sự đơn giản hóa các thủ tục và
tăng hiệu quả của quá trình phê duyệt. Đối với các cơ quan và nhân viên chính
phủ, chính phủ điện tử là sự hỗ trợ hợp tác giữa các cơ quan nhằm đảm bảo đƣa
ra các quyết định một cách chính xác và kịp thời;
- Ngƣời dân sẽ cảm thấy hài lòng hơn: Các dịch vụ mà chính phủ cung
cấp cho ngƣời dân sẽ tốt hơn, ngƣời dân thấy đƣợc tham gia vào đóng góp ý
kiến vào các hoạt động của chính phủ thuận tiện hơn trƣớc, đƣợc cung cấp thông
tin kịp thời hơn về các hoạt động của chính phủ. Ngƣời dân sẽ thấy các cơ quan
chính phủ chịu trách nhiệm rõ hơn, các hoạt động của chính phủ đƣợc ngƣời dân
giám sát kịp thời;
- Các quy trình làm việc đƣợc tổ chức lại: Trƣớc khi mỗi dịch vụ ứng
dụng của chính phủ đƣợc thực hiện, các quy trình làm việc của các cơ quan
chính phủ đƣợc phân tích, thiết kế lại cho rõ ràng để có thể áp dụng công nghệ
thông tin, để trở thành trực tuyến. Chính nhờ điều này mà hiệu quả làm việc của
các cơ quan chính phủ đƣợc tăng lên và giảm chi phí điều hành;
- Tăng năng suất lao động: Theo sự phát triển của chính phủ điện tử, các
dịch vụ mà chính phủ cung cấp sẽ đƣợc trực tuyến và tích hợp dần, ngƣời dân
truy cập các dịch vụ trực tuyến ở mọi nơi. Việc tích hợp các dịch vụ ứng dụng
của các cơ quan chính phủ sẽ làm tăng năng suất lao động và tính hiệu quả của
các cơ quan chính phủ.
II. Sự cần thiết trong xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh
Bà Rịa- Vũng Tàu
1. Vai trò của CNTT trong phát triển kinh tế xã hội
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Công nghệ thông tin khởi đầu với sự xuất hiện của các máy điện toán vào
những năm 1940, khởi đầu là những máy tính chuyên dùng cho một mục đích
nhất định, sau đó là những máy tính đa chức năng.
Nhờ sự phát triển của công nghệ vi mạch bán dẫn, khả năng tính toán của
các máy điện toán phát triển với tốc độ chóng mặt, và nhanh chóng thâm nhập
vào mọi khía cạnh của cuộc sống nhƣ một nền tảng phục vụ đắc lực. Đến đầu
thế kỷ này ngành CNTT đã trở thành một trong những ngành kinh tế hàng đầu,
vƣợt lên cả công nghiệp ô tô và chỉ đứng sau công nghiệp dầu khí (nhận định và
số liệu của IDC từ những năm đầu thế kỷ 21). Năm 2013, tổng thị trƣờng CNTT
thế giới ƣớc đạt 1.300 tỷ USD, tức là ngang với thị trƣờng dầu khí toàn cầu, và
vƣợt xa con số 400 triệu USD của thị trƣờng ngành công nghiệp ôtô (theo số
liệu do Statista công bố). Đó là một vài trong những ngành công nghiệp lớn nhất
hiện nay. Nhƣ vậy, công nghệ thông tin đã trở thành ngành kinh tế hàng đầu các
ngành kinh tế thế giới, chỉ sau hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển. Ngành
kinh tế CNTT bao gồm 2 lĩnh vực hoạt động chính:
- Một là lĩnh vực ứng dụng CNTT trong mọi hoạt động kinh tế xã hội
với vai trò là một công cụ đặc biệt thiết yếu cho mọi sự phát triển.
- Hai là lĩnh vực công nghiệp CNTT với tƣ cách là một ngành công
nghiệp có quy mô thuộc tốp đầu và có tốc độ phát triển cao nhất trong các ngành
công nghiệp.
Về vai trò quan trọng của CNTT, Tuyên Ngôn Thiên Niên Kỷ của Liên
Hiệp Quốc đƣợc thông qua tại Hội nghị thƣợng đỉnh Thiên niên kỷ, từ ngày 6
đến ngày 8 tháng 9 năm 2000 đã khẳng định tại mục tiêu thứ 18 nhƣ sau: “Bảo
đảm lợi ích của các công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền
thông, đến đƣợc với mọi ngƣời…”.
Tại Việt Nam, vai trò của CNTT cũng đƣợc chỉ rõ trong Chỉ thị số 58CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ƣơng khóa 8
về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa ở nƣớc ta:
“Ứng dụng và phát triển CNTT ở nước ta nhằm góp phần giải phóng sức
mạnh vật chất, trí tuệ và tinh thần của toàn dân tộc, thúc đẩy công cuộc đổi mới,
phát triển nhanh và hiện đại hoá các ngành kinh tế, tăng cường năng lực cạnh
tranh của các doanh nghiệp, hỗ trợ có hiệu quả cho quá trình chủ động hội
nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo an
ninh, quốc phòng và tạo khả năng đi tắt đón đầu...”.
Sau đó 10 năm, Chính phủ đã an hành Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày
22/09/2010 về phê duyệt Đề án “Đƣa việt nam sớm trở thành nƣớc mạnh về
công nghệ thông tin và truyền thông”, tiếp tục khẳng định: “công nghệ thông tin
và truyền thông là động lực quan trọng góp phần bảo đảm sự tăng trƣởng và
phát triển bền vững của đất nƣớc”.
Nhƣ vậy, thế giới nói chung hay nƣớc ta nói riêng đều khẳng định CNTT
đóng một vai trò hết sức quan trọng trong thời đại hiện nay, là nền tảng mới
trong phát triển kinh tế cũng nhƣ phục vụ nhu cầu của đời sống xã hội.
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2. Sự cần thiết xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà RịaVũng Tàu
Hiện nay việc cải cách thủ tục hành chính là một yêu cầu rất cấp thiết
trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của nhà nƣớc và của tỉnh Bà RịaVũng Tàu. Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nƣớc là bộ
phận quan trọng của cải cách nền hành chính quốc gia, là nhiệm vụ thƣờng
xuyên của các cơ quan nhằm tăng cƣờng năng lực quản lý, nâng cao năng suất,
chất lƣợng, hiệu quả, theo tinh thần của Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày
01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông
tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
Việc xây dựng và tuân thủ Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử sẽ giúp
cho các cơ quan nhà nƣớc ở tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tăng cƣờng khả năng kết nối
liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin của
các hệ thống thông tin triển khai tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, đảm bảo việc triển
khai ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí,
thời gian triển khai của tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Nâng cao tính linh hoạt khi
xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế tại
địa phƣơng.
III. Căn cứ pháp lý
1. Các căn cứ chung
- Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp
hành Trung ƣơng Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ
nhằm đƣa nƣớc ta cơ ản trở thành nƣớc công nghiệp theo hƣớng hiện đại vào
năm 2020;
- Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ về
an hành Chƣơng trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16
tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ƣơng về xây dựng kết cấu hạ tầng
đồng bộ nhằm đƣa nƣớc ta cơ ản trở thành nƣớc công nghiệp theo hƣớng hiện
đại vào năm 2020;
- Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22 tháng 09 năm 2010 của Thủ
tƣớng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Đƣa Việt Nam sớm trở thành nƣớc mạnh về
công nghệ thông tin và truyền thông”;
- Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2012 của Thủ
tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt Chƣơng trình quốc gia phát triển công nghệ
cao đến năm 2020;
- Quyết định số 1293/2012/QĐ-BTTTT ngày 19 tháng 07 năm 2012 của
Bộ trƣởng Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Chƣơng trình hành động
thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp
hành Trung ƣơng về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng ộ nhằm đƣa nƣớc ta cơ ản
trở thành nƣớc công nghiệp theo hƣớng hiện đại vào năm 2020;
2. Các căn cứ liên quan đến phát triển CQĐT và Kiến trúc Chính
quyền điện tử tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
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- Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy
mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền
vững và hội nhập quốc tế;
- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính
phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nƣớc;
- Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 13/01/2010 của Thủ tƣớng Chính phủ
phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020;
- Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2014 của Thủ tƣớng Chính phủ về
tăng cƣờng công tác đảm bảo an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình
mới;
- Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành
chƣơng trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW
ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ
thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;
- Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ
Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ƣu tiên triển khai tạo nền tảng
phát triển chính phủ điện tử;
- Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của chính phủ về chính
phủ điện tử.
- Quyết định 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ
phê duyệt Chƣơng trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt
động của cơ quan nhà nƣớc giai đoạn 2016 – 2020.
- Văn ản số 1178/BTTTT-THH ngày 21/04/2015 của Bộ Thông tin và
Truyền thông về việc ban hành khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.
- Văn ản số 2384/BTTTT-THH ngày 28/07/2015 của Bộ Thông tin và
Truyền thông về việc hƣớng dẫn mẫu Đề cƣơng Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp
Bộ, mẫu Đề cƣơng Chính quyền điện tử cấp tỉnh.
- Công văn số 2634/BTTTT-THH ngày 17/8/2015 của Bộ Thông tin và
Truyền thông về hƣớng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt
động của CQNN giai đoạn 2016-2020;
- Quyết định số 2326 /QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh Bà
Rịa- Vũng Tàu về Ban hành Kế hoạch Xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử
tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
- Quyết định số 3396 /QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh Bà
Rịa- Vũng Tàu về việc phê đuyệt nhiệm vụ và dự toán triển khai xây dựng
Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
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PHẦN II. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
I. Mục đích xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh
Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ
điện tử đã nêu rõ phấn đấu đến hết năm 2016, một số dịch vụ công phổ biến, liên
quan nhiều tới ngƣời dân, doanh nghiệp đƣợc cung cấp ở mức độ 3 và cho phép
ngƣời sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) đƣợc thực hiện trực tuyến. Việc trả kết
quả có thể đƣợc thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đƣờng ƣu điện đến
ngƣời sử dụng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).
Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã an hành Kế
hoạch số 1136/KH-UBND ngày 03/3/2016 Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP
ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh Bà RịaVũng Tàu, một trong những mục tiêu của Kế hoạch là “Đẩy mạnh việc xây dựng
chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt
động của các cơ quan nhà nước; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ
quan nhà nước trên môi trường mạng; nâng cao chất lượng phục vụ người dân
và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”
Để làm đƣợc việc trên, trƣớc tiên cần gấp rút xây dựng hoàn thiện Kiến trúc
Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu để làm cơ sở cho việc ứng dụng và
phát triển CNTT, hƣớng tới một hệ thống Chính quyền điện tử toàn diện vào năm
2020. Kiến trúc CQĐT là cơ sở khoa học và mềm dẻo giúp nâng cao chất lƣợng,
hiệu quả khi triển khai công tác ứng dụng CNTT của tỉnh trong thời gian tới nhằm
đạt đƣợc các mục đích sau:
- Nâng cao tính linh hoạt mềm dẻo khi xây dựng, triển khai các thành phần,
hệ thống ứng dụng Công nghệ thông tin theo điều kiện môi trƣờng thực tế;
- Hoàn thiện khả năng quản lý, giám sát, đánh giá đầu tƣ; đảm ảo triển
khai ứng dụng CNTT tập trung, đồng ộ, hạn chế tr ng lắp, tiết kiệm chi phí,
thời gian triển khai của CQNN;
- Tăng cƣờng khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, tái sử dụng
thông tin, CSDL giữa các sở ngành, các ộ ngành nhằm giảm tối đa thời gian
giải quyết các thủ tục hành chính công cho doanh nghiệp và ngƣời dân ất kể
trong hay ngoài giờ làm việc;
- Xây dựng danh mục các chƣơng trình/ nhiệm vụ cần triển khai để hoàn
thành hệ thống CQĐT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vào năm 2020 (gồm nền tảng
CQĐT, các ứng dụng &CSDL, hạ tầng CNTT, đào tạo) và lộ trình triển khai các
dự án này.
II. Phạm vi áp dụng
Tài liệu này áp dụng cho toàn bộ các cơ quan nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh
Bà Rịa- Vũng Tàu ao gồm:
- Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy an nhân dân tỉnh;
- Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh ( ao gồm toàn ộ các Sở và cơ
quan tƣơng đƣơng Sở);
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- Hội đồng nhân dân huyện và Ủy an nhân dân huyện;
- Hội đồng nhân dân xã và Ủy an nhân dân xã,
Để làm cơ sở triển khai hệ thống CQĐT tỉnh trong thời gian sắp tới. Các
cơ quan và tổ chức khác cũng có thể tham khảo để triển khai ứng dụng CNTT
của mình nhằm bảo đảm tính kết nối, liên thông và đồng bộ với hệ thống thông tin
của các cơ quan nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh.
PHẦN III. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ CỦA
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
I. Dịch vụ Cổng thông tin điện tử của Tỉnh
1. Cổng thông tin điện tử Tỉnh BR-VT
Theo Quyết định 249/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân Tỉnh, cổng TTĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chính thức hoạt động trên
mạng Internet từ ngày 24/01/2013. Cổng thông tin điện tử hoạt động đúng tôn
chỉ, mục đích theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ
quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông
tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nƣớc
Cổng TTĐT của tỉnh thƣờng xuyên cập nhật đầy đủ các tin, sự kiện nổi
bật trong ngày theo quy định tại Nghị định 43/NĐ-CP. Trong năm 2016, cổng
TTĐT đã cập nhật 4.296 tin, bài; với lƣợng truy cập vào Cổng TTĐT tỉnh trung
bình khoảng 12.000 lƣợt/ ngày.
Cổng thông tin điện tử đã tích hợp liên kết đến 62 các cổng/trang TTĐT
của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị xã hội của
Tỉnh... tham gia cùng với Cổng TTĐT tỉnh cung cấp thông tin cho ngƣời đọc.
Cổng TTĐT đã mở chuyên mục, gắn banner: Cung cấp số điện thoại đƣờng dây
nóng của lãnh đạo tỉnh...
Hiện tại tổng số Website, các phần mềm ứng dụng trên giao diện web của
các sở, ban, ngành và huyện, TP đƣợc đặt tại Trung tâm THDL của Tỉnh:
144/288 trang, còn lại 59 trang đƣợc đặt tại các cơ quan, đơn vị và 85 trang thuê
bên ngài.
2. Công cụ quản trị tổng thể nội dung Cổng thông tin điện tử
Bao gồm:
- Quản trị nội dung:
 Quản trị cổng.
 Quản trị kênh thông tin.
 Quản trị các trang.
 Quản trị các module chức năng.
 Quản trị các mẫu giao diện.
Trang 22

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ver 1.0

 Quản trị các mẫu hiển thị nội dung.
 Quản trị ngôn ngữ.
 Quản trị các quy trình và luồng kiểm duyệt các nội dung thông tin.
 Thiết lập và quản trị danh sách danh mục nội dung thông tin.
 Thiết lập và quản trị các loại menu.
- Tìm kiếm, truy vấn
- Quản lý ngƣời sử dụng, đăng nhập một lần
3. Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị
Trang TTĐT của các cơ quan, đơn vị đã cung cấp đầy đủ các thông tin
hoạt động của ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định. Trong
đó, các thông tin tuyên truyền phổ biến hƣớng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ,
chính sách đƣợc cập nhật thƣờng xuyên và kịp thời.
Hiện tại, có 100% sở, ban, ngành và huyện, thành phố đều có cổng/trang
thông tin điện tử.
Trang/Cổng TTĐT của các cơ quan, đơn vị
TT

Tên đơn vị

Địa chỉ trang thông tin điện tử

I

Các sở, ban, ngành

1

Văn phòng UBND tỉnh

http://ubnd.baria-vungtau.gov.vn

2

Sở Nội vụ

http://sonoivu.baria-vungtau.gov.vn

3

Sở Tƣ pháp

http://sotp.baria-vungtau.gov.vn

4

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ

http://sokhdt.baria-vungtau.gov.vn

5

Sở Tài chính

http://sotc.baria-vungtau.gov.vn

6

Sở Công thƣơng

http://soct.baria-vungtau.gov.vn

7

Sở NN & PTNT

http://sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn

8

Sở GT-VT

http://sogtvt.baria-vungtau.gov.vn

9

Sở Xây dựng

http://soxd.baria-vungtau.gov.vn

10

Sở TN&MT

http://sotnmt.baria-vungtau.gov.vn

11

Sở TT&TT

http://sotttt.baria-vungtau.gov.vn
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12

Sở LĐTB & XH

http://soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn

13

Sở VH&TT

http://sovhtt.baria-vungtau.gov.vn

14

Sở KH&CN

http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

15

Sở GD&ĐT

http://sogddt.baria-vungtau.gov.vn

16

Sở Y tế

http://soyte.baria-vungtau.gov.vn

II. Phần mềm một cửa điện tử
Phần mềm một cửa điện tử đã triển khai đến các sở, ban, ngành; liên
thông huyện, TP đến các xã, phƣờng, thị trấn. Phần mềm giúp cho công chức
giải quyết hồ sơ đƣợc nhanh chóng, giảm thời gian xử lý công việc, tăng tính
công khai, minh bạch trong giải quyết các nhu cầu của ngƣời dân và doanh
nghiệp. Sở Thông tin và Truyền thông đang triển khai nâng cấp phần mềm một
cửa cấp xã thành phần mềm tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp Tỉnh theo đề
án đã đƣợc UBND Tỉnh phê duyệt.
1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của Tỉnh
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của Tỉnh thực hiện tiếp nhận
hồ sơ thủ tục hành chính bằng phần mềm, tích hợp chức năng cung cấp dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3,4;
- Đến nay có 15 sở, an, ngành đã cung cấp cấp phần mềm dịch vụ công
trực tuyến với nhiều đối tác triển khai;
- Nhằm đồng bộ và thực hiện quản lý tập trung cơ sở dữ liệu (CSDL)
của một của điện tử cấp Tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì làm việc
với các sở, ban, ngành trong việc triển khai chức năng cung cấp dịch vụ công
mức 3 của phần mềm tiếp nhận và trả kết quả tập trung cho các đơn vị, đảm bảo
đến cuối năm 2017, CSDL về một cửa điện tử cấp Tỉnh (bao gồm nộp trực tiếp
và nộp trực tuyến) đƣợc triển khai đồng bộ và tập trung;
Trong năm 2017, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp Tỉnh đã thực
hiện: Trong năm 2017, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp tỉnh đã thực hiện
tiếp nhận là 36.138 hồ sơ, trong đó 2.005 hồ sơ nộp trực tuyến và đã trả kết quả
đúng hẹn 34.978 hồ sơ. Tỷ lệ trả hồ sơ đúng hẹn: 96,7%.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh
(Số liệu tính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017)
Cơ quan
Sở Tài chính

Tổng số hồ
sơ

Số hồ sơ đã
giải quyết

Đúng hẹn

552

539

528
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Ban Dân tộc

16

15

12

Sở Xây dựng

1061

959

940

Sở Du lịch

298

231

230

Sở Ngoại vụ

39

38

31

Sở Nội vụ

430

406

311

Sở Thông tin và TT

284

281

269

Sở Khoa học và CN

559

552

552

Sở Y tế

2495

2338

2317

Sở Giáo dục và Đào tạo

913

889

875

Sở Kế hoạch và Đầu Tƣ

583

536

438

Sở Văn hóa và Thể thao

517

501

489

Sở Tài nguyên - Môi
trƣờng

1803

1718

1415

Sở Giao thông -VT

1599

1558

1545

Sở LĐTB&XH

2551

2511

2473

Sở Công thƣơng

4616

4560

4559

Sở Tƣ pháp

8736

8415

8122

Sở NN&PTNT

7701

7599

7595

Ban QLCKCN

1385

1332

1332

2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp Huyện, xã đang sử dụng phần mềm
một cửa điện tử eGate, đƣợc đầu tƣ từ năm 2010 theo hƣớng phân tán. Do đó
hiện tại phần mềm này không đáp ứng nhu cầu thực tế tại các cấp huyện, xã;
- Hiện tại 07 huyện, thị xã thành phố đã cung cấp phần mềm dịch vụ công
trực tuyến. Đến nay phần mềm thỉnh thoảng phát sinh lỗi, công nghệ lạc hậu ảnh
hƣởng đến quá trình đăng ký hồ sơ qua mạng của ngƣời dân và doanh nghiệp
đồng thời cũng gây khó khăn cho quá trình tiếp nhận và trả kết quả của công
chức;
- Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với VNPT, làm việc
với các huyện, thành phố và có CV 703 ngày 12/07/2017 về báo cáo, đề xuất
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UBND Tỉnh cho phép Sở Thông tin và Truyền thông triển khai phần mềm một
cửa điện tử iGate (tích hợp chức năng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ
3,4) tại các cấp huyện, xã theo hƣớng tập trung. Đảm bảo các tính năng theo yêu
cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1725/BTTTT-ƢDCNTT
ngày 04/6/2010 về việc hƣớng dẫn các yêu cầu cơ ản về chức năng, tính năng
kỹ thuật cho hệ thống một cửa điện tử cũng nhƣ đảm bảo việc chuyển đổi CSDL
từ phần mềm cũ sang phần mềm mới;
- Trong năm 2017, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện đã thực hiện
tiếp nhận là 73.936 hồ sơ, trong đó 51 hồ sơ nộp trực tuyến và đã trả kết quả
đúng hẹn 61.500 hồ sơ, trong đó 48 hồ sơ trả trực tuyến. . Tỷ lệ trả hồ sơ đúng
hẹn: 83,2%.
- Cấp xã đã thực hiện tiếp nhận là 488.124 hồ sơ, trong đó trả kết quả đúng
hẹn 477.919 hồ sơ. Tỷ lệ trả hồ sơ đúng hẹn: 97,8%.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp huyện, xã
(Số liệu tính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017)

TT
I

Tên đơn vị

Tổng số hồ sơ
tiếp nhận

Số hồ sơ đã xử lý
đúng hẹn

UBND cấp huyện

01

TP.Vũng Tàu

9630

6808

02

TP.Bà Rịa

16771

14482

03

H.Tân Thành

36255

32978

04

H.Long Điền

28696

21816

05

H.Đất Đỏ

29417

29417

06

H.Châu Đức

30968

29705

07

H.Xuyên Mộc

12554

4070

08

H.Côn Đảo

790

495

Tổng cộng
II

UBND cấp xã

1

17 phƣờng, xã thuộc
TP.Vũng Tàu

165.081

139.771

97185

94991
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2

11 phƣờng, xã thuộc TP.Bà
Rịa

83270

82915

3

10 xã, thị trấn thuộc Thị xã
Phú Mỹ

107362

105795

4

07 xã, thị trấn thuộc huyện
Long Điền

35778

35745

5

08 xã, thị trấn thuộc huyện
Đất Đỏ

25126

25126

6

16 xã, thị trấn thuộc huyện
Châu Đức

73320

73007

7

13 xã, thị trấn thuộc huyện
Xuyên Mộc

66083

60340

488.124

477.919

Tổng cộng

III. Dịch vụ công trực tuyến
Giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020, đảm bảo 100% các dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, 4 theo lộ trình của Thủ tƣớng Chính phủ (trong danh mục nhóm
dịch vụ công ƣu tiên triển khai của Chƣơng trình quốc gia về CNTT) đƣợc cung
cấp đầy đủ và tích hợp trên cổng/trang thông tin điện tử của huyện cũng nhƣ của
tỉnh.
- Tổng số cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công:
 Cấp tỉnh: 20;
 Cấp huyện, thành phố: 08;
 Cấp xã, phƣờng, thị trấn: 82.
- Tổng số thủ tục hành chính tỉnh là 1.942 và đã đƣợc đƣa trên môi trƣờng
mạng đầy đủ 1.942. Trong đó:
+ Mức độ 1, 2: 1.942, đạt 100%;
+ Mức độ 3: 775, đạt 39,9%. Trong đó cấp tỉnh 585, cấp huyện 162 và
cấp xã là 28 thủ tục.
+ Mức độ 4: 241 thủ tục. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 chỉ mới triển
khai ở cấp Tỉnh
Số lƣợng dịch vụ công trực tuyến
(tính đến tháng 05/2018)
TT

Tên cơ quan,
đơn vị

Số
TTHC

Dịch vụ công trực tuyến
Mức 1, 2

Mức 3

Mức 4
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I

Cơ quan chuyên môn

1

Sở Tài chính

55

55

2

2

Sở TT&TT

46

46

10

3

Sở Ngoại vụ

9

9

1

4

Sở LĐTB&XH

133

133

13

5

Sở Công thƣơng

120

120

120

120

6

Sở KH&ĐT

74

74

48

48

7

Ban dân tộc

3

3

8

Thanh tra tỉnh

5

5

9

Sở VH&TT

83

83

62

10

Sở GD&ĐT

53

53

10

11

Sở KH&CN

49

49

49

12

Sở NN&PTNT

133

133

12

5

13

Sở Y tế

152

152

56

25

14

Sở GT-VT

137

137

33

6

15

Sở Xây dựng

38

38

16

5

16

Sở Du lịch

17

17

5

17

Sở Nội vụ

64

64

21

18

Sở TN&MT

133

133

66

19

Sở Tƣ pháp

162

162

33

20

1.466

1.466

557

241

Tổng cộng
II

UBND cấp huyện

1

Huyện Long Điền

275

264

47

2

Thị xã Phú Mỹ

275

273

24

3

Huyện Xuyên Mộc

275

275

11

4

Huyện Côn Đảo

275

275

20

5

TP.Vũng Tàu

275

269

44

6

TP.Bà Rịa

275

275

41

7

Huyện Đất Đỏ

275

275

56

8

Huyện Châu Đức

275

275

80

2

10
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Tổng cộng

275

275

162

III

UBND cấp xã

132

132

28

IV

Cơ quan thuộc UBND tỉnh

1

Ban QLCKCN

69

69

28

Toàn tỉnh

1.942

1.942

775

241

IV. Ứng dụng và cơ sở dữ liệu
1. Ứng dụng nội bộ
1.1. Hệ thống thƣ điện tử
Hiện tổng số hộp thƣ điện tử đƣợc cấp hơn 8.000 hộp thƣ, cho
100% đối tƣợng lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức (không bao gồm
viên chức ngành giáo dục và y tế) các cơ quan hành chính từ cấp tỉnh đến
cấp xã, tỷ lệ thƣờng xuyên sử dụng là 80%. Hiện hệ thống thƣ điện tử đã
đƣợc tích hợp với phần mềm văn phòng điện tử triển khai tại các cơ quan,
đơn vị, mang lại thuận lợi hơn trong quá trình sử dụng.
Thƣ điện tử công vụ của các cơ quan

Tên cơ quan,

TT

I

đơn vị

Tổng số
CBCC VC
(1)

Tổng số
Số lƣợng
CBCCVC đã
CBCC sử
đƣợc cấp mail dụng thƣờng
công vụ
xuyên
(2)

(4)

Cơ quan chuyên môn

1 Sở Tài chính

67

67

64

2 Sở NN&PTNT

64

64

45

3 Ban dân tộc

11

11

9

4 Sở Y tế

46

46

40

5 Sở KH&CN

61

61

61

6 Sở GD&ĐT

49

49

49
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7 Sở TT&TT

27

27

27

8 Sở Ngoại vụ

15

15

15

9 Thanh tra tỉnh

40

40

40

10 Sở VH&TT

44

44

44

11 VP.UBND tỉnh

106

87

78

12 Sở KH&ĐT

58

58

29

13 Sở GT-VT

39

39

39

14 Sở Nội vụ

45

45

45

15 Sở TN&MT

335

220

165

16 Sở Xây dựng

50

50

40

17 Sở Công thƣơng

130

130

130

18 Sở LĐTB&XH

113

113

113

19 Sở Tƣ pháp

79

79

79

1.379

1.245

1.112

33

33

7

1 TP.Vũng Tàu và 17 phƣờng, xã

829

778

778

2 TP.Bà Rịa và 11 phƣờng, xã

599

348

3 Thị xã Phú Mỹ và 10 xã, phƣờng

306

306

20 Sở Du lịch
Tổng cộng
II Cơ quan khác
1 Ban QLCKCN
III UBND các huyện, TP
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4 Huyện Long Điền và 07 xã, thị
trấn

570

445

5 Huyện Đất Đỏ và 08 xã, thị trấn

426

350

245

6 Huyện Châu Đức và 16 xã, thị
trấn

526

526

395

7 Huyện Xuyên Mộc và 13 xã, thị
trấn

452

452

8 Huyện Côn Đảo

219

219

3.927

3.424

Tổng cộng
1.2.

1.418

Hệ thống phần mềm quản lý văn ản và điều hành

Đã đƣợc triển khai tại hầu hết các cơ quan hành chính cấp tỉnh; Trên 80
đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và các sở, ngành; 8/8 Huyện, Thành
phố; 82/82 đơn vị cấp xã (triển khai sử dụng trên máy chủ tập trung của UBND
cấp huyện); Việc ứng dụng phần mềm cũng ngày càng tốt hơn, nhiều sở, ngành
triển khai phần mềm đến các đơn vị sự nghiệp trực thuộc để nâng cao hiệu quả
quản lý và chỉ đạo điều hành (máy chủ tập trung tại sở, ngành):
 100% cơ quan chuyên môn và các ban, ngành thuộc UBND tỉnh có cài
đặt, sử dụng phần mềm;
 100% các huyện, thành phố có cài đặt, sử dụng phần mềm;
 100% các xã, phƣờng, thị trấn có cài đặt, sử dụng phần mềm;
 Các cơ quan, đơn vị khác: có cài đặt, sử dụng phần mềm: 55, đạt
67,07%;
 Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 2 phần mềm đƣợc sử dụng là eOffice
của BKAV và iOffice của VNPT, thực hiện liên thông, kết nối 02 phần mềm,
đảm bảo việc gửi nhận văn ản qua phần mềm giữa các đơn vị trên địa bàn Tỉnh
mà không phụ thuộc vào sản phẩm phần mềm sử dụng.
Phần mềm quản lý và điều hành văn bản
Số lƣợng VB đi sử
dụng phần mềm
TT

Số lƣợng VB đến sử
dụng phần mềm

Tên cơ quan, đơn vị
Số
lƣợng

Số lƣợng
VB đi gửi

Số lƣợng
VB đến

Số lƣợng
VB đến
Trang 31
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VB đi
gửi
bằng
giấy

liên
thông

nhận bằng
giấy

nhận liên
thông

01 Sở Tài chính

3580

2522

13525

14631

02 Sở NN&PTNT

6543

5906

16408

13480

03 Ban dân tộc

667

406

747

793

04 Sở Y tế

2275

2587

4094

5952

05 Sở KH&CN

2081

1147

4801

2284

06 Sở GD&ĐT

2822

2742

3904

3628

1440

4062

4357

I

Cơ quan chuyên môn

07 Sở TT&TT
08 Sở Ngoại vụ

1510

486

4088

2368

09 Thanh tra tỉnh

1998

721

4160

3982

10 Sở VH&TT

1432

1316

3114

2403

11 VP.UBND tỉnh

14552

10759

31676

8668

12 Sở KH&ĐT

767

602

6924

5017

13 Sở GT-VT

1849

2141

6701

3851

14 Sở Xây dựng

2715

1698

8602

4265

15 Sở LĐTB&XH

4295

976

6734

3643

16 Sở Công thƣơng

1384

1917

3279

3225

17 Sở TN&MT

6348

2785

16418

5532
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18 Sở Tƣ pháp
19 Sở Nội vụ

385

1610

1111

254

1119

755

55.929

40.790

140.356

90.444

1713

1613

3411

3411

01 TP.Vũng Tàu

141

9395

13225

13759

02 TP.Bà Rịa

6707

6112

6655

3312

14001

10848

15610

20 Sở Du lịch
Tổng cộng
II

Cơ quan khác

01 Ban QLCKCN
III UBND các huyện, TP

03 H.Long Điền
04 H.Đất Đỏ

16035

16035

16667

16667

05 H.Xuyên Mộc

5081

6185

7526

9672

06 H.Côn Đảo

7798

11398

9539

5222

07 H.Châu Đức

7285

15107

6900

5466

08 H.Tân Thành
Tổng cộng

17152

12346

43.047

95.385

71.360

82.054

6303

14849

11386

33861

02 08 xã, thị trấn thuộc huyện
10195
Đất Đỏ

10165

21476

21441

03 07 xã, thị trấn thuộc huyện

10487

22928

32484

IV UBND cấp xã
01 13 xã, thị trấn thuộc huyện
Xuyên Mộc

7288
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Long Điền
04 17 phƣờng, xã thuộc
TP.Vũng Tàu
05 11 xã, phƣờng thuộc
TP.Bà Rịa

4362

06 16 xã, thị trấn thuộc huyện
Châu Đức
54544
07 10 xã, phƣờng thuộc thị xã
Phú Mỹ
Tổng cộng
1.3.

13192

5125

30243

606

3690

4064

113802

68374

106622

606
82.692

163.707

2603
132.979

231.318

Chữ ký số - Chứng thƣ số (CKS/CTS)

Hiện tại, Tỉnh đã đƣợc Ban cơ yếu Chính phủ đã cấp đƣợc 756 CKSCTS cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và 257 CKS-CTS cho các cơ quan, tổ
chức của Tỉnh. Bao gồm các tổ chức, cá nhân thuộc các Sở, Ban, Ngành, Văn
phòng UBND, Văn phòng HĐND tỉnh, UBND cấp huyện, xã và một số phòng
chức năng.
Việc ứng dụng chữ ký số đã góp phần đảm ảo an toàn dữ liệu khi phát
hành văn ản trên môi trƣờng mạng.
Chữ ký số-Chứng thƣ số (CKS-CTS)
Cơ quan, Đơn vị

CKS-CTS cá nhân

CKS-CTS tổ chức

Đã cấp

Đã cấp

Cấp tỉnh và các
đơn vị trực thuộc

255

77

Cấp huyện và các
đơn vị trực thuộc

334

116

Cấp xã

167

64

Tổng cộng

756

257

1.4.

Hệ thống hội nghị trực tuyến
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Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh đã đƣợc trang ị đồng
ộ tại 11 điểm cầu, gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Sở TT&TT, Sở NN&PTNT
và tại 8 đơn vị Huyện, Thị xã, Thành phố. Thiết ị MCU đƣợc đặt tại Trung
tâm Công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Sở. Hiện tại hệ thống hoạt động
bình thƣờng, đƣờng truyền phục vụ cho hoạt động họp trực tuyến ổn định sẵn
sàng phục vụ các cuộc họp.
Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng có hệ thống hội nghị truyền hình
trực tuyến giữa Sở với các trƣờng trực thuộc và các phòng giáo dục qua hệ
thống của ngành đƣợc đầu tƣ riêng; Sở Y tế cũng có Hệ thống hội nghị truyền
hình đƣợc đầu tƣ riêng phục vụ cho hoạt động của ngành trong tỉnh và một
điểm cầu tại Sở y tế để kết nối với Bộ y trong việc thực hiện hội nghị trực
tuyến toàn ngành.
1.5.

Phần mềm đánh giá độ hài lòng của ngƣời dân

Triển khai hệ thống lấy ý kiến ngƣời dân, doanh nghiệp về mức độ hài
lòng, thủ tục hành chính khi giao dịch tại bộ phận Một cửa cấp huyện của 08/08
huyện, thành phố thuộc tỉnh; các bệnh viện.
2. Ứng dụng chuyên ngành
Một số sở, an, ngành đã tích cực xây dựng, triển khai các ứng dụng phục
vụ lĩnh vực chuyên môn gắn kết với cải cách hành chính góp phần tăng tỷ lệ ứng
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nƣớc:
Ứng dụng chuyên ngành
Tên phần mềm, CSDL chuyên
ngành
Quản lý học sinh - VNEDU
Phần mềm chấm điểm CCHC
của tỉnh
Quản lý sách - ILIB 7.5
Phần mềm tiếp công dân, xử lý
đơn thƣ và giải quyết khiếu nại
tố cáo

Cơ quan triển khai

Năm
triển khai

Sở GD&ĐT

2010

Sở Nội vụ

2017

Sở VH&TT

2003

Thanh tra tỉnh

2016

Quản lý Kho lƣu trữ

2017
Sở LĐTB&XH

Quản lý hồ sơ ngƣời có công

2016
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Ngân hàng lao động
Chỉ đạo điều hành
Công áo điện tử
Phần mềm về Công chứng
Phần mềm chỉ huy cháy rừng;
Phân v ng trọng điểm cháy
rừng; Cảnh áo cháy rừng; Vẽ
ản đồ - Mapinfor
Quản lý vũ khí và công cụ hỗ trợ

2018
VP.UBND tỉnh

2017
2013

Sở Tƣ pháp

2014

2012
Sở NN&PTNT

2012

Phần mềm nhắn tin cảnh áo
cháy rừng

2017

Vẽ ản đồ dịch tể thú y
(Quantum gis)

2013
Cục Thú y

Quản lý Chăn nuôi, dịch tễ

2014

Phần mềm quản lý Vật tƣ;
Quản lý cấp nƣớc

2014
Sở NN&PTNT

Phần mềm quản lý mạng lƣới
tuyến ống trên nền GIS
Phần mềm quản lý khám chữa
ệnh
CSDL quản lý chƣơng trình hỗ
trợ doanh nghiệp
Phần mềm Quản lý An toàn ức
xạ
Phần mềm quản lý ấn phẩm
thông tin
Phần mềm quản lý kết quả thực
hiện nhiệm vụ KH&CN
CSDL thông tin tƣ vấn KH&CN
phục vụ nông thôn tỉnh BRVT
trên Internet

2015
2016

Sở Y tế
Sở KH&CN

2015
2013

2013
Sở KH&CN

2006
2010
2014
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Hệ thống thông tin đất đai của
toàn tỉnh - Vilis 2.0

2012

Hệ thống CSDL chuyên ngành
TNMT

2016

Biên tập, cập nhật, chỉnh lý
thông tin thuộc tính ản đồ dạng
file *dgn -MicroStation V7, V8i
Hỗ trợ iên tập cập nhật, chỉnh
lý thông tin thuộc tính ản đồ
dạng file *ta - MapInfo
Professional
Trút số liệu đo của máy GPS
Trimble - Trimble business
center
Hỗ trợ iên tập cập nhật, chỉnh
lý thông tin thuộc tính ản đồ
dạng file * shapefile - ET
GeoWizards

1998
Sở TN&MT

2010

2013

Chuyển đổi ản đồ giữa các định
dạng khác nhau - FME Desktop
Chuyển đổi ản đồ qua các hệ
trục tọa độ khác nhau từ HN 72
sang VN2000 và ngƣợc lại Map trans
Chuyển đổi ản đồ qua các hệ
trục tọa độ khác nhau - Global
Mapper
Công cụ hỗ trợ iên tập cập
nhật, chỉnh lý thông tin thuộc
tính ản đồ dạng file *dgn –
Vietmap
Hỗ trợ iên tập cập nhật, chỉnh
lý thông tin thuộc tính ản đồ
dạng file * shapefile - ArcGIS
Desktop
Phần mềm quản lý hạ tầng ƣu
chính viễn thông
Phần mềm đƣờng dây nóng

2010

2014

2016
Sở TN&MT
2017

2014

Sở TN&MT

2014

Sở TT&TT

2016
2017
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Một cửa điện tử các cấp

20082016

Thƣ điện tử công vụ

2017

Phần mềm quản lý văn ản và
điều hành

2008

Quản lý đào nghề cho lao động
nông thôn

2016

3. Ứng dụng cấp quốc gia
Các phần mềm, hệ thông thông tin hoặc cơ sở dữ liệu do các Bộ, Ngành
trung ƣơng triển khai đến địa phƣơng. Chủ yếu là Bộ kế hoạch đầu tƣ về lĩnh
vực doanh nghiệp, đầu tƣ; Bộ tài chính liên quan đến quản lý tài sản công sản,
kế toàn công; Bộ lao động thƣơng inh xã hội liên quan đến ngƣời có công,…
Hiện nay các cơ quan tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đang sử dụng các
ứng dụng do một số ộ triển khai có qui mô cấp quốc gia nhƣ:

Tên phần mềm,
HTTT, CSDL
Cơ sở dữ liệu quốc
gia về Đầu tƣ nƣớc
ngoài - FDI
Hệ thống quản lý và
cấp chứng nhận xuất
xứ điện tử - eCosys
Quản lý nhân sự PMIS
Thống kê cơ sở vật
chất - EMIS
Quản lý hộ nghèo và
đối tƣợng ảo trợ xã
hội tại cộng đồng

Cơ quan chủ
quản

Quy mô,
phạm vi
triển khai

Đơn vị
trong tỉnh
triển khai

Năm
triển
khai

Bộ Kế hoạch
và Đầu tƣ

Toàn tỉnh

Sở
KH&ĐT

2015

Toàn tỉnh

Sở Công
thƣơng

Bộ Công
Thƣơng

Toàn tỉnh
Bộ
GD&ĐT

Bộ
LĐTB&XH

2008

2006
Sở
GD&ĐT

Toàn tỉnh

2006

Toàn tỉnh

2017
Sở
LĐTB&XH
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Quản lý mộ liệt sĩ

Toàn tỉnh

2005

Toàn tỉnh

2015

Toàn tỉnh

2015

Quản lý cung lao
động

Toàn tỉnh

2010

Quản lý cầu lao động

Toàn tỉnh

2010

Cổng thông tin việc
làm

Toàn tỉnh

2011

Quản lý tài chính trợ
cấp ƣu đãi ngƣời có
công
Quản lý thông tin trẻ
em

Bảo hiểm thất nghiệp

Bộ
LĐTB&XH

Phần mềm quản
lý hiện vật

Cục Di sảnBộ Văn hóa
Thể thao-Du
lịch

Toàn tỉnh

Bộ Tài chính

Toàn tỉnh

Chƣơng trình nhập
phân ổ dự toán –
TABMIS
Chƣơng trình quản lý
ngân sách nhà nƣớc –
QLNS 8.0
Chƣơng trình đăng
ký tài sản ĐKTS 4.0
Hệ thống chƣơng
trình cấp mã số có
quan hệ với ngân
sách
Phần mềm thống kê
tài chính
Phần mềm quản lý tài
sản nhà nƣớc QLTSNN
Chƣơng trình kế toán
hành chính sự nghiệp
- IMAS

Toàn tỉnh

Sở
LĐTB&XH

2017
2012

Sở VH&TT
2015
Sở Tài
chính

2009

Toàn tỉnh

2005

Toàn tỉnh

2007

Toàn tỉnh
Bộ Tài chính
Toàn tỉnh

Sở Tài
chính

2008

2014

Toàn tỉnh

2012

Toàn tỉnh

2011
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Chƣơng trình kế toán
ngân sách và tài
chính xã - KTXA

Toàn tỉnh

2010

CSDL về Lý lịch tƣ
pháp

Toàn tỉnh

2012

CSDL về hộ tịch

Toàn tỉnh

2017

Bộ Tƣ pháp
CSDL quốc gia về
văn ản pháp luật

Toàn tỉnh

CSDL về quốc tịch

Toàn tỉnh

Hệ thống cơ sở dữ
liệu thông tin lâm
nghiệp

Tổng cục
Lâm nghiệp

Phần mềm Quản lý
văn ản Bộ Y tế
Hệ thống Quản lý
quốc gia về đăng ký,
cấp phép hành nghề
Khám chữa ệnh
Phần mềm Quản lý
đƣờng dây nóng Bộ
Y tế
Phần mềm Cấp đổi
giấy phép lái xe;
Phần mềm Quản lý
vận tải
Phần mềm sát hoạch
và cấp chứng chỉ
hành nghề
Phần mềm quản lý
CBCC
Phần mềm chuyển và
nhận văn ản hành
chính với Bộ Ngoại
giao
Hệ thống thông tin
quốc gia về đầu tƣ
nƣớc ngoài

Toàn tỉnh

Sở Tƣ pháp

2015
2016

Sở
NN&PTNT

Toàn tỉnh

2017
2015

Toàn tỉnh
Bộ Y tế

Sở Y tế

2014

Toàn tỉnh
2016
Toàn tỉnh
Bộ GT-VT

Toàn tỉnh

2012
Sở GT-VT
2017

Bộ Xây dựng

Toàn tỉnh

Sở Xây
dựng

2017

Bộ Nội vụ

Toàn tỉnh

Sở Nội vụ

2017

Bộ Ngoại
giao

Toàn tỉnh

Sở Ngoại
vụ

2016

Ban
QLKCN

2015

Toàn tỉnh
Bộ KH&ĐT
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Cấp giấy chứng nhận
xuất xứ hàng hóa

Bộ Công
thƣơng

Cấp giấy phép lao
động

Bộ
LĐTB&XH

Quản lý các đối
tƣợng ảo trợ xã hội
tại các trung tâm ảo
trợ

Toàn tỉnh
2015
Toàn tỉnh

Ban
QLKCN

Toàn tỉnh

2017

2015

4. Dịch vụ chia sẻ và tích hợp
Ngoại trừ các phần mềm ứng dụng cấp tỉnh, trong những năm qua do chƣa
có kiến trúc tổng thể và chƣa có các yêu cầu về liên thông tích hợp giữa các ứng
dụng, nhiều cơ quan trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã xây dựng các ứng
dụng phần mềm nhƣng đến nay các dịch vụ về chia sẻ và tích hợp các ứng dụng
của các đơn vị với nhau vẫn chƣa đƣợc thực hiện.
V. Hạ tầng kỹ thuật
1. Trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh
Đƣợc nâng cấp từ Đề án 112 với các trang thiết bị mạng, bảo mật, máy
chủ. Trung tâm THDL của tỉnh đƣợc xây dựng với hệ thống bảo mật hai lớp bảo
vệ trong và ngoài cho hệ thống, đã trang ị hệ thống IPS cảnh báo và phòng
chống xâm nhập gây nguy hại cho hệ thống. Hiện tại, Trung tâm đang phục vụ
hoạt động của các hệ thống tập trung của Tỉnh (cổng thông tin điện tử, thƣ điện
tử, hệ thống định danh, hệ thống một cửa cấp tỉnh,...). Tuy nhiên, hệ thống máy
chủ và các thiết bị bảo mật đã cũ, chỉ đáp ứng phần nào hoạt động cũng nhƣ
chƣa đƣợc trang bị hệ thống sao lƣu dữ liệu chuyên dụng, để từng ƣớc chuyển
dần các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu (viết tắt là CSDL) của các đơn vị về
vận hành tập trung, cần phải xây dựng trung tâm THDL mới theo hƣớng hiện
đại hơn, đảm ảo an toàn an ninh thông tin cũng nhƣ hiệu năng hoạt động ở mức
cao.
Hiện trạng hạ tầng Trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh
STT

Thiết bị

Số
lƣợng

Năm SD

Chức năng /ứng dụng phần mềm

01

Cisco
4240

IPS 01

2013

Phân tích gói tin, so sánh các dòng tin
trong hệ thống. Từ đó tƣơng tác và
loại ỏ các nguy cơ tấn công hoặc có
tìm năng gây ảnh hƣởng xấu đến hệ
thống

02

Cisco ASA 01

2013

Thiết ị tƣờng lửa giúp ngăn chặn và
Trang 41

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ver 1.0

STT

Thiết bị

Số
lƣợng

Năm SD

Chức năng /ứng dụng phần mềm
phòng ngừa khả năng ị tấng công
phising; các luồng thông tin spam;
ngăn chăn spyware, worm adware
phát tán trong hệ thống

5540

03

Cisco 2950

01

2004

Bộ chuyển mạch hoạt động ở lớp 03
của mô hình OSI (Switch Layer 03),
chức năng điều phối các gói tin trong
hệ thống, duy trì kết nối ổn định giữa
các thiết bị mạng và máy chủ với
nhau

04

Cisco 3750

01

2005

nt

05

Cisco
3750G

01

2011

nt

06

Watchguar 01
d Firebox
X500

07

ATEN
KVM
Switch

01

2011

Thiết bị chuyển mạch tín hiệu của
Bàn phím, Chuột & Màn hình của
nhiều máy chủ khác nhau.

08

Server IBM 03
x346

2006

Cài đặt phần dịch vụ công trực tuyến,
trang thông tin điện tử một số sở ban
ngành.

09

Server IBM 01
x3650 M3

2013

Cài đặt phần mềm DNS dự phòng
(windows 2008)

10

Server IBM 01
x346

2006

Cài đặt phần mềm phân giải tên miền
(Linux)

11

Server IBM 01
x345

2004

Cài đặt trang thông tin điện tử các sở
ban ngành.

12

Server IBM 01
x345

2006

Cài đặt trang thông tin điện tử các sở
ban ngành.

13

Server IBM 01
x345

2004

Cài đặt các phần mềm quản trị hệ
thống

Firewall
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STT

Thiết bị

Số
lƣợng

Năm SD

Chức năng /ứng dụng phần mềm

14

Server IBM 01
x336

2004

Định tuyến mềm (Soft-routing) bằng
IP Table for Unix.

15

Server IBM 01
x346

2006

Cài đặt SQL server

16

Server IBM 01
x3650 M2

2010

Cài đặt trang thông tin điện tử các sở
ban ngành.

17

Server IBM 01
x3650 M3

2013

Cài đặt phần mềm e-doc liên thông
văn ản

18

Server IBM 02
x3650 M3

2011

Cài đặt cổng thông tin điện tử của
tỉnh, trang thông tin điện tử các sở
ban ngành.

19

Server IBM 01
x3650 M3

2011

Cài đặt phần mềm thƣ điện tử công vụ
của Tỉnh

20

Server IBM 01
x3650 M4

2016

Cài đặt phần mềm một của tập trung
cấp tỉnh

21

Server
Lenovo
x3650 M4

01

2016

Cài đặt phần mềm một của tập trung
cấp tỉnh

22

Server
Lenovo
x3650 M4

01

2016

Cài đặt phần mềm sàn giao dịch công
nghệ trực tuyến tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu

2. Hạ tầng mạng LAN, WAN, Internet và đƣờng truyền số liệu
chuyên dùng
- Tỷ lệ cơ quan đã có mạng nội bộ, có kết nối Internet ăng thông rộng:
100%. Tỷ lệ máy tính có kết nối Internet ăng thông rộng: 100%. Ngoài ra,
một số đơn vị: các Sở Tài chính, TN&MT, VHTT, KHĐT, GTVT đang sử
dụng thêm 01 đƣờng truyền phục vụ kết nối ngành dọc từ Bộ - Sở.
- Đƣờng Truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các phần mềm dùng
chung các cấp nhƣ: phần mềm quản lý văn ản, phần mềm một cửa, phần mềm
hộ tịch, ứng dụng để cập nhật CSDL đất đai, phần mềm diệt virus, hội nghị
truyền hình....Đến hết nửa đầu năm 2017, Sở TT&TT đã phối hợp với Viễn
thông tỉnh BR-VT và Cục Bƣu điện Trung ƣơng T78 triển khai đƣờng truyền số
liệu chuyên dùng của các cơ quan đảng, nhà nƣớc đến:
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 Tất cả các Sở, Ban, Ngành (tốc độ 10 Mb) với tỷ lệ sử dụng đạt
81% (17/21);
 100% các Huyện, Thành phố (tốc độ 30 Mb) và 100% xã, phƣờng,
Thị trấn (tốc độ 4 Mb) với tỷ lệ sử dụng 100% (08/08 huyện và 82/82 xã).
 Danh sách các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tỉnh và cơ quan,
đơn vị khác có sử dụng đƣờng trƣờng số liệu chuyên dùng cụ thể nhƣ sau:
Đƣờng truyền số liệu chuyên dùng

TT

Tên cơ quan, đơn vị Số lƣợng

Tốc độ

I

Cơ quan chuyên môn

01

Sở Tài chính

01

10Mbps

02

Sở NN&PTNT

01

10Mbps

03

Ban dân tộc

01

10Mbps

04

Sở Y tế

01

10Mbps

05

Sở GD&ĐT

01

10Mbps

06

Sở TT&TT

01

10Mbps

07

Sở Ngoại vụ

01

10Mbps

08

Thanh tra tỉnh

01

10Mbps

09

Sở VH&TT

01

10Mbps

10

VP.UBND tỉnh

01

30Mbps

11

Sở KH&ĐT

01

10Mbps

12

Sở GT-VT

01

10Mbps

13

Sở Xây dựng

01

10Mbps

14

Sở Tài nguyên và
Môi trƣờng

01

30Mbps

Ghi chú
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15

Sở Công thƣơng

01

30Mbps

16

Sở LĐTB&XH

01

10Mbps

17

Sở KH&CN

01

10Mbps

18

Sở Du lịch

01

10Mbps

19

Sở Tƣ pháp

01

10Mbps

20

Sở Nội vụ

02

10Mbps Gồm 01 đƣờng Chi
cục VTLT

II

UBND cấp huyện

08

30Mbps

III

UBND cấp xã

82

4Mbps

IV

Cơ quan khác

01

Ban QLCKCN

01

10Mbps

3.

TT

I
01

02

03

Các trang thiết bị CNTT

Tên cơ
quan,
đơn vị

Máy vi tính để
bàn
Số
lƣợng

Năm
sử
dụng

Máy tính
xách tay

Máy chủ

Số Năm Số
lƣợn
sử
lƣợn
g
dụng
g

Năm
sử
dụng

Hệ điều
hành
đang sử
dụng

Ghi
chú

Cơ quan chuyên môn
Sở Tài
chính
Sở
NN&PT
NT
Ban dân
tộc

68

20122017

43

20082017

03

07

2013
2015

02

2009;
2012
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Trang 46

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ver 1.0

2015

01

2003
Win
Server
2008

13

Sở GTVT

41

2010, 05
20122014

2012,
2013

05

2008,
2012,
2015

Win
server
2003,
2008,
2012

14

Sở Xây
dựng

51

2008- 02
2016

2012
2015

02

2012,
2013

Win
server
2008,
2012

15

Sở Du
lịch

19

16

Sở Tài
nguyên
và Môi
trƣờng

41

2009- 11
2017

2011
2017

02

20142015

Win
server
2008,
2012

17

Sở
LĐTB&
XH

53

2010- 21
2017

2010
2017

6

20122017

Win
server

18

Sở Công
thƣơng

50

2012- 14
2016

2008
2015

05

20062014

Win
server

II

Cơ quan khác

01

Ban
QLCKC
N

20132017

Window
Server
2008,
2012

20122015

Window
Server
2003,
2008

33

1

20112017

III

UBND các huyện, TP

01

TP.Vũng
Tàu

176

2008

05

58

2015

2012

02

04

Trang 47

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ver 1.0

02

TP.Bà
Rịa

122

03

H.Tân
Thành

163

04

H.Long
Điền

101

05

H.Đất
Đỏ

30

06

H.Châu
Đức

2009- 22
2016

149

2011

08

H.Côn
Đảo

IV

UBND
cấp xã

01

13 xã, thị
trấn
thuộc
huyện
Xuyên
Mộc

341

02

08 xã, thị
trấn
thuộc
huyện
Đất Đỏ

281

17
phƣờng,
xã thuộc

476

2009
2015

2009
2014

Windows
2008

03

2012

6

2009

Server
2003

08

2010,
2012,
2015,
2016

Window
Server
2003,
2008

20082014

Window
Server
2008 2012

5

140

H.Xuyên
Mộc

12

3

20072017

07

03

20082017

04

05

2009,
2010,
2014,
2015

07

2012

04

20122014

Window
Server
2008

14

20052015

04
2012

20042017

04

2010,
2016
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thành
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20072016
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20052017

03

2008
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1
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2010,
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4. Hạ tầng đảm bảo an toàn thông tin
Tất cả các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện , thị xã, thành phố và các
đơn vị cấp xã đều đã đƣợc trang bị phần mềm phòng chống virus máy tính. Phần
lớn các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố đều có hệ thống tƣờng lửa
phần cứng hoặc phần mềm ISA để đảm bảo an toàn bảo mật cho hệ thống; hệ
thống thông tin d ng chung đều đƣợc bảo vệ bởi các thiết bị chuyên dụng, hiện
đại, thƣờng xuyên cập nhật.
5. Nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT
Hầu hết các Sở, Ban, Ngành, UBND các Huyện, Thành phố đều đã ố trí
ngƣời làm công tác CNTT (trừ Sở du lịch); 100% ngƣời làm kiêm nhiệm công
tác CNTT tại UBND cấp xã cũng đã đƣợc bố trí và đƣợc Sở Nội vụ tổ chức đào
tạo. Trong năm 2016, đã thực hiện 02 lớp đào tạo về lập và quản lý dự án cho
đối tƣợng là quản trị mạng các sở, ban, ngành.
Ngoài ra, trong năm Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã kịp thời phổ
biến các hƣớng dẫn, cẩm nang an toàn thông tin cũng nhƣ tổ chức các buổi hội
thảo nhằm cung cấp thông tin, kiến thức cho các đối tƣợng phụ trách đảm bảo an
toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị.
VI. Đánh giá hiện trạng CNTT
1. Đánh giá chung
1.1. Ƣu điểm
 Lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục
vụ công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà
nƣớc, phục vụ ngƣời dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí
cho hoạt động ứng dụng CNTT.
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 Công tác quản lý nhà nƣớc trong ứng dụng CNTT ngày càng hoàn
thiện, với việc ban hành nhiều quy chế, quy định cụ thể.
 Hạ tầng CNTT trong khối cơ quan nhà nƣớc cấp tỉnh, huyện đã đƣợc
đầu tƣ xây dựng và trang bị một mạng LAN tƣơng đối hoàn chỉnh và đƣợc kết
nối Internet đáp ứng nhu cầu công việc hàng ngày, cũng nhƣ nhu cầu triển khai
các ứng dụng CNTT, đảm bảo an toàn thông tin. Hệ thống mạng các cơ quan
đƣợc kết nối với nhau trong mạng diện rộng (WAN) với đƣờng truyền số liệu
chuyên dùng tốc độ cao. Bƣớc đầu đã hình thành hạ tầng mạng công nghệ thông
tin – viễn thông của tỉnh, ao gồm Trung tâm THDL tỉnh, mạng cục ộ (LAN)
của các sở/ngành, UBND huyện/thị.
 Ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan nhà nƣớc, cũng nhƣ phục
vụ ngƣời dân và doanh nghiệp từng ƣớc đƣợc quan tâm đầu tƣ và chuẩn hóa,
đã có những tác động nhất định đến nhận thức của lãnh đạo và đội ngũ cán ộ
công chức, đã tạo ra một phƣơng thức làm việc mới sử dụng CNTT trong các cơ
quan Nhà nƣớc, nâng cao hiệu suất làm việc của cán ộ, công chức, đem lại hiệu
quả công việc trong điều hành quản lý và chuyên môn nghiệp vụ, từng ƣớc làm
thay đổi thói quen và lề lối làm việc cũ, tiến tới chuyển dần sang phong cách
làm việc mới với việc sử dụng máy tính và trên môi trƣờng mạng.
 Công tác đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực và thực hiện chính sách ƣu
đãi về CNTT đã đƣợc quan tâm thực hiện đã nâng cao trình độ, năng lực ứng
dụng, sử dụng CNTT trong công việc của đại bộ phận cán bộ, công chức, viên
chức.
1.2. Hạn chế
 Nhận thức về CNTT của một bộ phận lãnh đạo, cán bộ công chức, viên
chức trong các cơ quan nhà nƣớc vẫn còn hạn chế, còn ngại làm việc với máy
tính, chƣa sử dụng mạng máy tính phục vụ cho công việc, chƣa gƣơng mẫu,
chƣa quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong đơn vị mình.
 Quá trình ứng dụng CNTT chƣa đồng đều, thiếu sự đồng bộ, còn ít ứng
dụng trên môi trƣờng mạng. Công tác chuẩn hoá chƣa thực hiện đƣợc triệt để,
chƣa có một kiến trúc tổng thể để xây dựng chính quyền điện tử một cách bài
bản.
 Việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nƣớc còn rời rạc, chƣa liên
thông và tích hợp dữ liệu với nhau. Chƣa thể chia sẻ, liên thông dữ liệu với các
ứng dụng ngành dọc, chƣa hình thành đƣợc môi trƣờng làm việc điện tử. Các cơ
sở dữ liệu nền tảng cho chính quyền điện tử nhƣ dân cƣ, doanh nghiệp, bản đồ
nền, đất đai, xây dựng... chƣa đƣợc triển khai thực hiện.
 Hạ tầng CNTT nhìn chung còn dàn trải, chƣa đồng bộ, chƣa đƣợc
chuẩn hóa để hình thành các nền tảng kỹ thuật công nghệ đáp ứng yêu cầu triển
khai ứng dụng CNTT theo quy mô tập trung, đảm bảo cho sự phát triển, mở
rộng các ứng dụng CNTT.
 Việc ứng dụng chữ ký số /chứng thƣ số nhằm đảm bảo tính an toàn
thông tin trên môi trƣờng mạng chƣa đƣợc quan tâm đúng mức, vì vậy việc trao
đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị còn hạn chế, tỷ lệ cán bộ, công chức
thƣờng xuyên sử dụng hộp thƣ điện tử công vụ chƣa cao.
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Còn hạn chế trong công tác tổ chức các lớp đào tạo chuyên sâu và có tính
ứng dụng thực tế đối với lĩnh vực an toàn thông tin. Chƣa có công cụ(Tool) hỗ
trợ để kiểm tra, giám sát dữ liệu, thông tin từ bên trong hệ thống thông tin gửi ra
bên ngoài và ngƣợc lại khi cần thiết.
 Nhiều trang thông tin điện tử (we site) cơ quan nhà nƣớc còn mang
tính hình thức, chƣa thực sự là kênh thông tin giao tiếp giữa chính quyền và
ngƣời dân, doanh nghiệp. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
chƣa nhƣ kỳ vọng do tỷ lệ ngƣời dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến còn
thấp. Trình độ ứng dụng CNTT của nhiều cán bộ công chức dừng ở mức cơ ản,
nhận thức về bảo đảm an toàn thông tin chƣa cao.
2. Đánh giá chi tiết
2.1. Nguồn nhân lực
 Về nguồn nhân lực:
+ Mặc dù chất lƣợng nguồn nhân lực đƣợc đánh giá xếp hạng là khá
hơn so với một số địa phƣơng khác trong cả nƣớc nhƣng nhìn chung, vẫn chƣa
đáp ứng tốt trƣớc sự phát triển của các ngành, nhất là công nghiệp.
+ Các đơn vị đã có ƣớc chuyển biến lớn về CNTT mà phần lớn là do
cán bộ chuyên trách về CNTT đƣợc chăm lo, phát triển nên đây là điều đáng
mừng. Là tiền đề để phát triển CQĐT tại các đơn vị.
 Về đào tạo CNTT:
Tại cả 03 cấp, các cơ quan đơn vị trong thời gian tới vẫn có nhu cầu đào
tạo nâng cao tay nghề về CNTT rất lớn. Nội dung nhu cầu đào tạo rất đa dạng từ
tham gia các khóa đào tạo sử dụng ứng dụng nghiệp vụ phục vụ công việc đến
đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ CNTT phổ cập nói chung.
2.2. Kênh truy cập
 Tỉnh đã cung cấp đƣợc nhiều kênh truy cập để thực hiện kết nối và
giúp thuận tiện hơn trong các giao dịch cho ngƣời dân và doanh nghiệp với
chính quyền. Có đƣợc thành quả này là nhờ nỗ lực trong ứng dụng CNTT vào
cải cách hành chính, phục vụ ngƣời dân. Tuy nhiên, dịch vụ công trực tuyến ở
mức độ 03 trở lên còn chƣa đƣợc ứng dụng rộng rãi do nhiều nguyên nhân
khách quan và chủ quan, trong tƣơng lai gần, cần hƣớng tới nâng cấp phát triển
những dịch vụ này ở mức độ cao để đem lại sự phục vụ tốt hơn cho ngƣời dân
và doanh nghiệp.
 Cổng thông tin điện tử một cửa là một trong các kênh truy cập
chính, đây là kênh thông tin quan trọng để ngƣời dân, doanh nghiệp và các tổ
chức khác có thể tìm kiếm thông tin, theo dõi, giám sát các hoạt động của
CQNN, góp phần đem đến sự công ằng, khách quan, minh ạch hóa hoạt động
của CQNN, qua đó, nâng cao hơn sự hài lòng của ngƣời dân và doanh nghiệp.
 Toàn bộ dịch vụ công trực tuyến của tỉnh ở mức độ 02 và một số ở
mức độ 03, 04 đã đƣợc hoàn thiện và tích hợp qua Hệ thống một cửa điện tử
tích hợp đảm bảo cung cấp, giúp ngƣời dân có thể tìm hiểu và lấy các biểu mẫu
của các thủ tục hành chính tại nhà qua Internet, giảm thời gian và công sức đi lại
thực hiện các thủ tục hành chính.
2.3. Dịch vụ cổng
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 Các dịch vụ cổng đóng vai trò, một trong số đó là kênh thông tin
quan trọng phản ánh tất cả thông tin quan trọng từ các lĩnh vực lịch sử, kinh tế,
chính trị đến văn hoá-xã hội của tỉnh, qua đó từng ƣớc phục vụ truyền thông
hiệu quả sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh. Cổng đã giúp ngƣời sử
dụng không chỉ ở riêng tỉnh mà ở khắp mọi nơi có thể tìm hiểu về lịch sử, tình
hình phát triển KTXH, truyền thống văn hoá,...không chỉ của đất và quan trọng
là của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu qua các thời kỳ; giúp các nhà đầu tƣ có cái nhìn và
đánh giá rõ ràng hơn trong quá trình tìm hiểu môi trƣờng đầu tƣ vào tỉnh.
 Theo đánh giá, hiện trạng Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa- Vũng
Tàu khá tốt, đội ngũ iên tập, quản trị có trình độ về công nghệ thông tin tốt, qua
đó cổng thƣờng xuyên đƣợc cập nhật, nâng cấp các dịch vụ, thông tin mới.
2.4. Dịch vụ công trực tuyến
Đa số các dịch vụ là Dịch vụ công trực tuyến mức độ 02 đạt 100%,
dịch vụ công mức 3 chỉ đạt 30%, còn dịch vụ công mức 4 thì thấp hơn và chỉ ở
cấp tỉnh nhƣ đã nêu ở các phần trên.
Do đó
Hiện tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã cung cấp 1518 dịch vụ công các cấp,
trong đó:
Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: 937;
Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 338;
Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: 243.
Dịch vụ công trực tuyến
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn.

đƣợc

cung

cấp

tại

địa

chỉ:

2.5. Ứng dụng và cơ sở dữ liệu
 Việc sử dụng các ứng dụng d ng chung nhƣ Hệ thống thƣ điện tử
tỉnh và Phần mềm quản lý văn ản và điều hành đã có những thay đổi đáng kể.
Nhận thức của cán bộ, công chức về lợi ích của ứng dụng CNTT có chuyển biến
tích cực. Trong năm 2016, tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng thƣờng xuyên thƣ
điện tử công vụ và tỷ lệ gửi nhận văn ản điện tử tăng cao so với năm 2015.
 Ứng dụng chuyên ngành đƣợc các đơn vị đẩy mạnh vào phục vụ
hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần cải cách thủ tục hành chính, tiết
kiệm thời gian, chi phí trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ Ứng dụng CNTT
phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ đƣợc triển khai, sử dụng rộng rãi, hiệu
quả tại nhiều sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị góp phần nâng cao
chấtlƣợng hoạt động quản lý và điều hành. 100% các cơ quan quản lý nhà nƣớc
trên địa bàn tỉnh đều sử dụng phần mềm kế toán phục vụ công tác tài chính - kế
toán ở đơn vị.
 Việc ứng dụng CNTT tại một số cơ quan đơn vị còn hạn chế, sự kết
nối, liên thông của các hệ thống thông tin giữa các cơ quan, đơn vị còn ít chƣa
khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin đã có.
2.6. Các dịch vụ chia sẻ tích hợp
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Hiện tại, tỉnh hiện có nhiều hệ thống ứng dụng đang triển khai phân
tán, chƣa tích hợp và liên thông trao đổi dữ liệu. Với mục đích đã đƣa ra, cần
hƣớng tới các giải pháp chuyển đổi hoặc tích hợp liên thông các hệ thống nhằm
đem lại hiệu quả sử dụng hệ thống tốt hơn, giảm thời gian xử lý các quy trình tác
nghiệp giữa các CQNN, cụ thể cần nâng cấp:
 Các phần mềm lõi (Phần mềm Quản lý văn ản và điều hành và
Phần mềm một cửa điện tử);
 Các phần mềm chuyên ngành đƣợc trang bị tại các sở/ ban/ ngành.
Về cơ ản, đa phần các hệ thống này còn phân tán, tự phát, chỉ giải quyết đƣợc
một ộ phận quy trình, chƣa đƣợc đồng bộ, tích hợp tốt với nhau để có thể sử
dụng liên thông giữa các cơ quan, đơn vị.
Nhƣ vậy, để thực hiện tốt các dịch vụ chia sẻ và tích hợp, tỉnh cần
nghiên cứu giải pháp triển khai trên các nền tảng thống nhất, kết nối chặt chẽ
đƣợc với nhau, đảm bảo khả năng chia sẻ dữ liệu, tích hợp và liên thông giữa
các ứng dụng hiện có cũng nhƣ sẽ phát triển sau này.
2.7.

Nền tảng chia sẻ tích hợp cấp tỉnh

Để thực hiện tốt các dịch vụ liên thông, chia sẻ, tích hợp không chỉ đáp
ứng trong tỉnh mà còn đáp ứng giữa tỉnh với chính quyền điện tử Trung ƣơng
cũng nhƣ các chính quyền điện tử của các tỉnh khác. Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã
có kế hoạch xây dựng giải pháp nền tảng LGSP để đảm bảo việc chia sẻ dữ liệu,
tích hợp và liên thông giữa các ứng dụng hiện có cũng nhƣ các ứng dụng mới
phát triển sau này.
2.8. Hạ tầng kỹ thuật
 Hạ tầng CNTT trong các CQNN đã đƣợc quan tâm đầu tƣ, nâng cấp
đảm bảo yêu cầu tác nghiệp, CBCC đã đƣợc trang bị máy tính làm việc, các cơ
quan đều có mạng nội bộ LAN và kết nối Internet tốc độ cao. Cơ sở vật chất đáp
ứng nhu cầu cơ ản là tiền đề quan trọng trong việc đẩy mạnh phát triển hoàn
thiện các ứng dụng CNTT vào trong chuyên môn. Ứng dụng CNTT tại các cơ
quan tuy đã đƣợc chú trọng hơn, nhƣng tại nhiều đơn vị, vẫn tồn tại tình trạng
mạng LAN đã xuống cấp lạc hậu, máy tính cấu hình kém, hƣ hỏng một phần
không đáp ứng nhu cầu tác nghiệp hiện tại, hoặc không đáp ứng đƣợc các ứng
dụng kết nối Internet tốc độ cao.
 Tất cả các đơn vị có mạng nội bộ kết nối các phòng, an, đơn vị
trực thuộc, cho phép trao đổi, chia sẻ thông tin, chỉ đạo dễ dàng hơn. Các hệ
thống hạ tầng viễn thông kết nối cáp quang tốc độ cao đã đƣợc thực hiện đến tất
cả các CQNN cấp tỉnh, huyện và xã đảm bảo tốt việc truy cập Internet.
 Trung tâm hạ tầng thông tin cơ ản đảm bảo là đầu mối kỹ thuật để
triển khai, kết nối các hệ thống thông tin của tỉnh.
2.9. Quản lý chỉ đạo
 Trong những giai đoạn phát triển vừa qua, công tác quản lý, chỉ đạo
thực hiện các chƣơng trình, dự án ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh có sự
tiến ộ đáng kể. Đã có sự quan tâm chỉ đạo thƣờng xuyên, đồng bộ, có hệ thống
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từ Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh đến các sở/ ngành, huyện, xã, thị trấn. Qua
đó, có sự chuẩn bị khá đầy đủ các kế hoạch, dự án, làm nền tảng thúc đẩy ứng
dụng và phát triển CNTT của tỉnh đạt đƣợc một số kết quả quan trọng, từng
ƣớc đổi mới phƣơng thức hoạt động trong các CQNN, cơ quan Đảng; cũng nhƣ
các thành phần kinh tế, tạo nên động lực mới thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển
KTXH của tỉnh.
 Sở TTTT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mƣu,
đóng góp giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về: công nghệ
thông tin, điện tử; viễn thông và internet; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông;
báo chí; xuất bản; ƣu chính và chuyển phát; truyền dẫn phát sóng; tần số vô
tuyến điện, phát thanh và truyền hình; quảng cáo trên các phƣơng tiện báo chí,
mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm.
 Từ tiền thân là Sở Bƣu chính Viễn thông, và sau này Sở TTTT
đƣợc chuyển đổi và thành lập và đi vào hoạt động, thực hiện công tác quản lý
nhà nƣớc về lĩnh vực CNTT, tổ chức chỉ đạo, quản lý các chƣơng trình CNTT.
Ứng dụng CNTT đã đƣợc Sở TTTT tham mƣu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh
một cách đầy đủ, hiệu quả, góp phần lớn vào sự thay đổi của chính quyền điện
tử trong thời gian qua.

PHẦN IV. ĐỊNH HƢỚNG XÂY DỰNG KIẾN TRÚC CHÍNH
QUYỀN ĐIỆN TỬ CỦA TỈNH
I. Định hƣớng phát triển kinh tế xã hội của Quốc gia
Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Thủ tƣớng
Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lƣợc phát triển ền vững Việt Nam giai đoạn
2011 – 2020, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của quốc gia nhƣ sau:
1. Mục tiêu
1.1. Mục tiêu tổng quát
Tăng trƣởng ền vững, có hiệu quả, đi đôi với tiến độ, công ằng xã hội,
ảo vệ tài nguyên và môi trƣờng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, ảo vệ
vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
1.2. Các mục tiêu cụ thể
 Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đặc iệt là các cân đối lớn; giữ vững an
ninh lƣơng thực, an ninh năng lƣợng, an ninh tài chính. Chuyển đổi mô hình
tăng trƣởng sang phát triển hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu; từng ƣớc thực
hiện tăng trƣởng xanh, phát triển kinh tế các on thấp. Sử dụng tiết kiệm, hiệu
quả mọi nguồn lực.
 Xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cƣơng, đồng thuận, công ằng, văn minh;
nền văn hóa tiên tiến, đậm đà ản sắc dân tộc; gia đình ấm no, tiến ộ, hạnh
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phúc; con ngƣời phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, tinh thần, năng
lực sáng tạo, ý thức công dân, tuân thủ pháp luật. Giáo dục và đào tạo, khoa học
và công nghệ trở thành động lực phát triển quan trọng. Giữ vững ổn định chính
trị - xã hội, ảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh
thổ quốc gia.
 Giảm thiểu các tác động tiêu cực của hoạt động kinh tế đến môi trƣờng.
Khai thác hợp lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, thiên nhiên, đặc
iệt là tài nguyên không tái tạo. Phòng ngừa, kiểm soát và khắc phục ô nhiễm,
suy thoái môi trƣờng, cải thiện chất lƣợng môi trƣờng, ảo vệ và phát triển rừng,
ảo tồn đa dạng sinh học. Hạn chế tác hại của thiên tai, chủ động thích ứng có
hiệu quả với iến đổi khí hậu, nhất là nƣớc iển dâng.
2. Các định hƣớng ƣu tiên nhằm phát triển bền vững trong giai
đoạn 2011-2020
2.1. Về kinh tế
 Duy trì tăng trƣởng kinh tế ền vững, từng ƣớc thực hiện tăng trƣởng
xanh, phát triển năng lƣợng sạch, năng lƣợng tái tạo.
Nâng cao chất lƣợng tăng trƣởng, ảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đặc iệt là
các chính sách tài chính, tiền tệ. Chuyển đổi mô hình tăng trƣởng chủ yếu theo
chiều rộng sang kết hợp hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu trên cơ sở khai
thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và các thành tựu khoa học và công
nghệ tiên tiến để tăng năng suất lao động và nâng cao sức cạnh tranh của các sản
phẩm hàng hóa và dịch vụ, nâng cao hiệu quả của nền kinh tế nói chung và hiệu
quả của vốn đầu tƣ nói riêng.
Xây dựng và thực hiện chiến lƣợc tăng trƣởng xanh, đảm ảo phát triển nền
kinh tế theo hƣớng các on thấp. Sử dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả;
phát triển năng lƣợng sạch, năng lƣợng tái tạo để đảm ảo an ninh năng lƣợng
quốc gia. Từng ƣớc thị trƣờng hóa giá năng lƣợng, nâng dần tỷ trọng năng
lƣợng sạch, năng lƣợng tái tạo trong tổng tiêu thụ năng lƣợng ở Việt Nam. Xây
dựng hệ thống hạch toán kinh tế môi trƣờng và đƣa thêm môi trƣờng và các khía
cạnh xã hội vào khuôn khổ hạch toán tài khoản quốc gia (SNA).
Phát triển ền vững công nghiệp với cơ cấu ngành nghề, công nghệ, thiết ị
ảo đảm nguyên tắc thân thiện với môi trƣờng; tích cực ngăn ngừa và xử lý ô
nhiễm công nghiệp, xây dựng nền “công nghiệp xanh”, ƣu tiên phát triển các
ngành, các công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trƣờng, đẩy mạnh phát triển
công nghệ cao tại các đô thị lớn. Từng ƣớc phát triển ngành công nghiệp môi
trƣờng.
 Thực hiện sản xuất và tiêu d ng ền vững
Đẩy mạnh áp dụng rộng rãi sản xuất sạch hơn để nâng cao hiệu quả sử dụng
tài nguyên thiên nhiên, nguyên vật liệu, năng lƣợng, nƣớc, đồng thời giảm thiểu
phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, ảo vệ chất lƣợng môi trƣờng,
sức khỏe con ngƣời, đảm ảo phát triển ền vững.
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Xây dựng văn hóa tiêu d ng văn minh, hài hòa và thân thiện với thiên nhiên.
Từng ƣớc thực hiện dán nhãn sinh thái, mua sắm xanh. Phát triển thị trƣờng
sản phẩm sinh thái và sáng kiến cộng đồng về sản xuất và tiêu d ng ền vững.
Áp dụng những chính sách điều chỉnh những hành vi tiêu d ng không hợp lý.
 Đảm ảo an ninh lƣơng thực, phát triển nông nghiệp, nông thôn ền
vững
Đảm ảo an ninh lƣơng thực trên cơ sở ảo vệ 3,8 triệu hecta diện tích đất
lúa, đảm ảo nguồn cung lƣơng thực, nhu cầu dinh dƣỡng và khả năng tiếp cận
lƣơng thực của ngƣời dân theo kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của
Chính phủ.
Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và nông thôn theo hƣớng công nghiệp hóa,
phát huy thế mạnh của từng v ng; phát triển sản xuất nông sản hàng hóa có chất
lƣợng và hiệu quả; gắn sản xuất với thị trƣờng trong nƣớc và thị trƣờng quốc tế
nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên (đất đai, nƣớc, rừng, lao động và
nguồn vốn); nâng cao thu nhập trên một đơn vị hecta đất canh tác, trên một ngày
công lao động; cải thiện đời sống của nông dân; phát triển ền vững các làng
nghề. Đẩy nhanh áp dụng tiến ộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong sản
xuất, chế iến, ảo quản, đặc iệt là ứng dụng công nghệ sinh học để tạo nhiều
giống cây trồng, vật nuôi và quy trình sản xuất đạt năng suất, chất lƣợng cao.
Điều chỉnh, ổ sung quy hoạch phát triển nông, lâm, ngƣ nghiệp trong từng
v ng kinh tế và liên v ng theo hƣớng phát triển ền vững, gắn sản xuất với thị
trƣờng, gắn v ng nguyên liệu với công nghiệp chế iến.
Phát triển nông thôn ền vững phải ao gồm 4 quá trình: công nghiệp hóa,
hiện đại hóa; đô thị hóa; kiểm soát dân số; ảo vệ môi trƣờng sinh thái. Chú
trọng đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và nâng cao chất lƣợng cuộc
sống của ngƣời dân nông thôn xét trên các khía cạnh kinh tế, văn hóa, xã hội,
môi trƣờng và dân chủ. Quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa nông thôn phải theo
các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, giảm thiểu sự cách iệt giữa thành thị và
nông thôn về mức sống vật chất và tinh thần.
 Phát triển ền vững các v ng và địa phƣơng
Tập trung ƣu tiên phát triển trƣớc các v ng kinh tế trọng điểm, có khả năng
ứt phá và dẫn dắt sự phát triển, đồng thời chú ý tới việc hỗ trợ các v ng kém
phát triển và có điều kiện khó khăn hơn, nhằm tạo ra một sự cân đối nhất định
trong phát triển không gian, từng ƣớc thu hẹp khoảng cách về xã hội và tiến tới
giảm ớt sự chênh lệch về kinh tế giữa các v ng và địa phƣơng. Các v ng phát
triển kinh tế trọng điểm sẽ đóng vai trò là đầu tàu, lôi kéo các v ng miền núi,
v ng sâu, v ng xa, iên giới, hải đảo có điều kiện khó khăn hơn. Xây dựng cơ
chế, chính sách ph hợp để các v ng trong cả nƣớc c ng phát triển, phát huy lợi
thế của từng v ng, tạo sự liên kết giữa các v ng.
2.2. Về xã hội
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 Đẩy mạnh công tác giảm nghèo theo hƣớng ền vững; tạo việc làm ền
vững; thực hiện tiến ộ và công ằng xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh
xã hội
Ƣu tiên nguồn lực để giảm nghèo và nâng cao điều kiện sống cho đồng ào
ở những v ng khó khăn nhất. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho ngƣời nghèo, hộ nghèo
có nhà ở, có tƣ liệu và phƣơng tiện để sản xuất; phát triển kinh tế thông qua
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; phát
triển sản xuất hàng hóa; trợ giúp việc học chữ và học nghề.
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động gắn với phát triển ngành nghề,
tạo việc làm ền vững. Hỗ trợ học nghề và tạo việc làm cho các đối tƣợng chính
sách, ngƣời nghèo, nhất là ở v ng nông thôn và đô thị hóa.
Thực hiện tiến ộ và công ằng xã hội. Tạo cơ hội ình đẳng tiếp cận các
nguồn lực phát triển và hƣởng thụ các dịch vụ cơ ản, các phúc lợi xã hội; có
chính sách ph hợp nhằm hạn chế phân hóa giàu nghèo, giảm ớt sự gia tăng
chênh lệch về mức sống của các v ng, các nhóm xã hội.
Phát triển hệ thống an sinh xã hội đa dạng, hiệu quả. Đẩy mạnh thực hiện
các chƣơng trình an sinh xã hội, hỗ trợ ngƣời nghèo, đối tƣợng dễ ị tổn thƣơng.
Chủ động phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục những rủi ro do tác động của
kinh tế, xã hội, môi trƣờng. Phát triển mạnh hệ thống ảo hiểm, khuyến khích và
tạo điều kiện để ngƣời lao động tiếp cận và tham gia các loại hình ảo hiểm. Mở
rộng các hình thức trợ giúp và cứu trợ xã hội, tăng độ ao phủ, nhất là đối với
các đối tƣợng khó khăn, các đối tƣợng dễ ị tổn thƣơng.
 Ổn định quy mô, cải thiện và nâng cao chất lƣợng dân số
Ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý, chủ động điều chỉnh tốc độ gia tăng
dân số, duy trì mức sinh thấp hợp lý, giải quyết tốt những vấn đề về cơ cấu dân
số.
Nâng cao chất lƣợng dân số; cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, sức khỏe
à mẹ và trẻ em; phát triển thể lực, tầm vóc ngƣời Việt Nam để nâng cao chất
lƣợng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nƣớc; từng ƣớc nâng cao chất lƣợng giống nòi và tăng tuổi thọ khỏe mạnh của
ngƣời Việt Nam.
 Phát triển văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế, xây dựng và phát triển
gia đình Việt Nam
Phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc, đồng thời tiếp thu những
tinh hoa văn hóa nhân loại, xử lý tốt mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa để văn
hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là một động lực phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Xây dựng lối sống và môi trƣờng văn hóa lành
mạnh. Xây dựng nhân cách con ngƣời Việt Nam, đặc iệt trong thế hệ trẻ về đạo
đức, lối sống, trí tuệ, thể chất, lòng tự tôn dân tộc, trách nhiệm xã hội và ý thức
chấp hành pháp luật. Ngăn chặn có hiệu quả một số tệ nạn xã hội nhƣ ma túy,
mại dâm.
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Xây dựng gia đình Việt Nam tiến ộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi
ngƣời, là tế ào lành mạnh của xã hội. Thực hiện tốt các chủ trƣơng, chính sách,
pháp luật về hôn nhân và gia đình, ình đẳng giới, phòng, chống ạo lực gia
đình, ngăn chặn sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình. Kế thừa, giữ
gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam gắn
liền với xây dựng những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển.
 Phát triển ền vững các đô thị, xây dựng nông thôn mới, phân ố hợp lý
dân cƣ và lao động theo v ng
Từng ƣớc xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đô thị Việt Nam phát triển theo
mô hình mạng lƣới đô thị; có cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ph hợp,
đồng ộ, hiện đại; có môi trƣờng và chất lƣợng sống đô thị tốt; có kiến trúc đô
thị tiên tiến, giàu ản sắc; ảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống
ph hợp từng giai đoạn phát triển chung của đất nƣớc. Phát triển đô thị ổn định,
ền vững, trên cơ sở tổ chức không gian ph hợp; sử dụng hợp lý tài nguyên
thiên nhiên, đất đai, tiết kiệm năng lƣợng; ảo vệ môi trƣờng, cân ằng sinh
thái.
Xây dựng và củng cố vững chắc nông thôn theo các tiêu chí nông thôn mới,
ph hợp với đặc điểm từng v ng; giữ gìn và phát huy những nét văn hóa đặc sắc
của nông thôn Việt Nam. Coi trọng mối liên kết đô thị - nông thôn. Khuyến
khích phát triển các thành phố quy mô trung ình và nhỏ; giảm ớt sự khác iệt
giữa các v ng, khu vực nông thôn với thành thị, giữa các cộng đồng dân cƣ và
tạo sự hòa nhập xã hội ền vững.
Quản lý tốt lao động di cƣ để thúc đẩy phân ố dân cƣ, lao động hợp lý giữa
các vùng.
 Nâng cao chất lƣợng giáo dục và đào tạo để nâng cao dân trí và trình độ
nghề nghiệp thích hợp với yêu cầu của sự phát triển đất nƣớc, v ng và địa
phƣơng
Đổi mới cơ ản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hƣớng chuẩn hóa,
hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thực hiện đồng ộ các giải pháp để nâng cao
chất lƣợng giáo dục, đào tạo; đổi mới chƣơng trình, nội dung, phƣơng pháp giáo
dục, đào tạo ở tất cả các cấp, ậc học nhằm nângcao chất lƣợng giáo dục toàn
diện cho thế hệ trẻ, tăng cƣờng tính thực tiễn, kỹ năng thực hành, năng lực tự
học, coi trọng kiến thức xã hội và nhân văn, ổ sung những thành tựu khoa học
và công nghệ hiện đại ph hợp với khả năng tiếp thu của học sinh và tiếp cận
trình độ giáo dục phổ thông ở các nƣớc trong khu vực và thế giới.
Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đa dạng, đa tầng của
công nghệ và trình độ phát triển của các lĩnh vực, ngành nghề, đào tạo nhân lực
cho phát triển kinh tế tri thức.
Thực hiện tốt các chiến lƣợc phát triển giáo dục và phát triển dạy nghề;
chiến lƣợc và quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 – 2020 với sự cụ thể
hóa ph hợp với ngành, v ng và địa phƣơng. Xây dựng xã hội học tập, huy động
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và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong xã hội để phát triển giáo dục và đào
tạo.
 Phát triển về số lƣợng và nâng cao chất lƣợng các dịch vụ y tế, chăm
sóc sức khỏe; ảo đảm an toàn thực phẩm; cải thiện điều kiện và vệ sinh môi
trƣờng lao động
Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe theo hƣớng toàn diện, chú trọng dự phòng tích
cực và chủ động, khống chế kịp thời và kiểm soát tốt các dịch ệnh, sàng lọc
phát hiện sớm và điều trị kịp thời ệnh tật. Củng cố và tăng cƣờng hệ thống y tế
theo hƣớng đa dạng hóa các loại hình phục vụ và xã hội hóa lực lƣợng tham gia,
trong đó các cơ sở y tế công phải đóng vai trò chủ đạo. Thiết lập hệ thống cung
cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, tập trung vào việc cung cấp các
dịch vụ y tế cơ ản và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe an đầu. Nâng cao chất
lƣợng dịch vụ khám ệnh, chữa ệnh và phục hồi chức năng ở tất cả các tuyến;
giảm tình trạng quá tải ở các ệnh viện tuyến trên. Cải thiện, nâng cấp cơ sở vật
chất, điều kiện làm việc của các trạm y tế xã, phƣờng. Đẩy mạnh phát triển
nguồn nhân lực y tế và nhân viên công tác xã hội cả về số lƣợng và chất lƣợng;
đào tạo các nhân viên y tế cộng đồng, các kỹ thuật viên y tế để ảo đảm cho họ
có khả năng tiến hành tốt các công việc chữa ệnh, chăm sức khỏe và triển khai
các hoạt động y tế dự phòng.
Từng ƣớc hình thành hệ thống quản lý và kiểm soát vệ sinh, an toàn thực
phẩm nhằm ảo vệ sức khỏe và quyền lợi ngƣời tiêu d ng.
Cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trƣờng lao động, giảm thiểu
tai nạn lao động và ệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho ngƣời lao động và
tăng cƣờng đảm ảo an toàn vệ sinh lao động.
 Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, ảo vệ vững chắc độc lập, chủ
quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, chủ động và tích cực hội nhập
quốc tế
Bảo đảm an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cƣờng tiềm lực
quốc phòng để ảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững hòa
ình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nƣớc; kết hợp chặt chẽ quốc phòng,
an ninh với phát triển kinh tế - xã hội và ảo vệ môi trƣờng.
Tăng cƣờng hợp tác quốc tế, thực hiện có trách nhiệm các cam kết quốc tế;
tích cực, chủ động hội nhập để xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và nâng cao
vị thế của Việt Nam trên trƣờng quốc tế.
II. Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
Căn cứ vào Quyết định số 252/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ ngày
13/02/2014 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội v ng
kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030;
Ngoài các mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và nội dung chƣơng trình
phát triển kinh tế - xã hội đƣợc đề cập đến trong Nghị quyết của Đại hội Đảng
bộ tỉnh làn thứ VI, trong quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh và của
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vùng, trong Kiến trúc Chính quyền điện tử cần nêu ra đƣợc các đặc thù phát
triển kinh tế xã hội đặc sắc (nếu có) theo cách nhìn tổng hợp từ: các nguồn thông
tin, lợi thế địa chính trị, liên kết vùng, liên kết với các đối tác nƣớc ngoài, kết
hợp phát triển nội lực và ngoại lực (đặc biệt là lực lƣợng ngƣời Việt Nam ở
nƣớc ngoài), huy động tổng lực các nguồn lực, xu hƣớng thế giới,... Phải chú ý
tập trung và xây dựng bằng đƣợc hạ tầng thông tin (hạ tầng của hạ tầng) làm cơ
sở cho nền kinh tế tri thức và nền hành chính điện tử;
1. Quan điểm phát triển
- Tiếp tục xây dựng nền kinh tế thị trƣờng, định hƣớng xã hội chủ nghĩa,
khuyến khích và tạo điều kiện ình đẳngcho các thành phần kinh tế phát triển,
tạo môi trƣờng thu hút các nhà đầu tƣ trong Tỉnh, trong nƣớc và nƣớc ngoài đầu
tƣ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực; phát triển mạnh các
ngành, lĩnh vực có tiềm năng và lợi thế cạnh tranh;
- Gắn tăng trƣởng kinh tế với bảo đảm thực hiện công bằng, tiến bộ xã
hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; chú trọng phát triển
khu vực nông thôn theo hƣớng văn minh, hiện đại, giảm dần sự chênh lệch về
thụ hƣởng dịch vụ xã hội cơ ản và tăng thu nhập giữa vùng nông thôn, hải đảo
với v ng đô thị;
- Đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục đào tạo nguồn nhân lực, coi nguồn nhân
lực là một nhân tố quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội;
- Kết hợp đồng bộ giữa phát triển sản xuất với phát triển kết cấu hạ tầng
trên các vùng;
- Thực hiện phát triển kinh tế bền vững trên cơ sở bảo vệ, tái sinh và làm
giàu tài nguyên biển, rừng, đất đai, nguồn nƣớc, bảo vệ môi trƣờng, đặc biệt là
môi trƣờng sinh thái, biển;
- Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an
ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.
2. Mục tiêu tổng quát
Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ
hậu cần cảng, du lịch; cải thiện chất lƣợng cuộc sống nhân dân; bảo đảm ổn định
xã hội; giữ vững ổn định chính trị; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh
nhân dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc:
- Chú trọng phát huy lợi thế về kinh tế biển, thực hiện chuyển dịch cơ cấu
kinh tế theo hƣớng tăng mạnh tỷ trọng dịch vụ; xác định phát triển công nghiệp,
cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch là nhiệm vụ trung tâm. Thực hiện mô
hình kinh tế phát triển theo chiều sâu, có hiệu quả, bảo đảm bền vững, bảo vệ
môi trƣờng sinh thái và tài nguyên thiên nhiên;
- Tăng cƣờng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực
lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ;
- Phát triển mạnh công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch;
chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn
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mới; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tƣ; tăng cƣờng quản lý quy hoạch, xây dựng,
đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trƣờng;
- Nâng cao chất lƣợng giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao; tăng
cƣờng đầu tƣ cho khoa học và công nghệ; quan tâm thực hiện các chính sách an
sinh xã hội;
- Phát triển đồng bộ các vùng, các huyện, thành phố gắn với vùng kinh tế
trọng điểm phía Nam. Tăng cƣờng quốc phòng, an ninh; bảo đảm ổn định chính
trị - xã hội; đẩy mạnh cải cách tƣ pháp và thực hiện chƣơng trình 4 giảm, nâng
cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Tích cực, chủ động, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. Nâng cao
chất lƣợng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền; đổi mới nội dung,
phƣơng thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân; phát huy quyền
làm chủ của nhân dân.
Các chỉ tiêu định lƣợng nêu trên đƣợc xác định bằng phƣơng pháp dự báo
thống kê nên chƣa tính đƣợc những yếu tố mới phát sinh trong giai đoạn 2016 –
2020 đặc biệt là các yếu tố công nghệ và thị trƣờng. Nghiên cứu kiến trúc tổng
thể của chính quyền điện tử trong quản lý phát triển KTXH sẽ
đắp đƣợc thiếu
sót này vì nó giúp xác định các giải pháp lựa chọn cho từng ƣớc phát triển, bao
gồm cả các yếu tố mới.
Nghiên cứu Chính phủ điện tử cho phát triển KTXH của bộ máy CQĐT tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu không những mang đến công cụ hỗ trợ cho việc xây dựng
các chƣơng trình, kế hoạch hành động nhằm thực hiện đạt và vƣợt các chỉ tiêu
đề ra, khắc phục những hạn chế, tồn tại mà còn cung cấp luận cứ cho việc tổ
chức và chia sẻ các cơ sở dữ liệu KTXH, phát triển các công cụ phân tích và
tổng hợp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND
tỉnh một cách thuận tiện và hiệu quả nhất.
3. Hƣớng phát triển các ngành mũi nhọn tính theo mục tiêu chiến lƣợc
Nghị quyết Đại hội đảng ộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VI xác định
chiến lƣợc đến năm 2020 xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về
công nghiệp, cảng iển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch.
3.1. Công nghiệp
Các phân tích trên cho thấy công nghiệp khai khoáng (chủ yếu là dầu khí)
luôn luôn là thế mạnh vƣợt trội của tỉnh BRVT. Tuy nhiên đây là ngành do các
doanh nghiệp trung ƣơng đóng tại địa phƣơng quản lý và cũng có những đặc
điểm riêng mà tỉnh không hoàn toàn chủ động trong việc điều hành, cân đối. Vì
vậy, hƣớng tích cực hơn là tập trung phát triển các ngành công nghiệp mà tỉnh
có tiềm năng và lợi thế phát triển phù hợp với chiến lƣợc đã vạch ra. Đó là:
 Công nghiệp Chế iến, chế tạo;
 Công nghiệp Sản xuất và phân phối điện, khí đốt.
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Đây là 2 ngành đang có số lƣợng doanh nghiệp tham gia nhiều nhất và có
lƣợng lao động tham gia đông đảo nhất. Tuy nhiên, theo phân tích trên, hiệu suất
sản xuất tại 2 ngành này của tỉnh hiện đang ở mức thấp. Giải pháp hợp lý cho
định hƣớng phát triển 2 ngành này trong giai đoạn 2017 – 2020 là:
 Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất và phân phối điện,
khí đốt dựa trên lợi thế do công nghiệp khai khoáng và yếu tố logistics mang lại
(Ví dụ với công nghiệp chế biến: với nguồn nguyên liệu đầu vào từ địa phƣơng
khác, vận chuyển thuận lợi đến BRVT để chế biến);
 Sản phẩm chủ lực của ngành công nghiệp BRVT chắc chắn gắn với thế
mạnh khai khoáng và logistics. Hợp lý hơn cả là các sản phẩm chế tạo dựa trên 2
thế mạnh này, đó có thể là sản phẩm Hóa – Dầu (dựa trên thế mạnh phát triển
ngành dầu khí) và chế tạo các hệ thống, thiết bị công nghệ cao (dựa trên thế
mạnh về logistics), đặc biệt là hƣớng sản xuất để xuất khẩu (gắn với chƣơng
trình phát triển Việt Nam thành trung tâm chế tạo mới của thế giới);
 Nâng cao hàm lƣợng công nghệ trong các quy trình sản xuất (chế biến,
chế tạo) nhằm hạ giá thành và nâng cao giá trị sản phẩm là hƣớng duy nhất giúp
bứt phá khỏi trạng thái chƣa phát triển đúng tầm nhƣ hiện nay.
 Để làm đƣợc thì phải xây dựng hạ tầng thông tin cho ngành công
nghiệp, bao gồm xây dựng:
Kiến trúc thông tin
Bao gồm những CSDL quan trọng nhất cần đƣợc xây dựng, tích hợp để phục
vụ phát triển công nghiệp tỉnh BRVT gồm:
 Tài nguyên: CSDL đất công nghiệp, bản đồ GIS quy hoạch và phát
triển các khu công nghiệp tập trung của tỉnh BRVT;
 Doanh nghiệp: CSDL các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công
nghiệp (tất cả các loại hình);
 Lao động: CSDL lao động làm việc trong các ngành công nghiệp tỉnh
BRVT;
 Hạ tầng: CSDL hạ tầng phục vụ sản xuất , lƣu thông (điện, nƣớc, viễn
thông, các tuyến vận tải, cảng biển, kho ãi,…);
 Công nghệ: CSDL các công nghệ chia theo 2 loại tổng hợp và chuyên
ngành. Các công nghệ chuyên ngành chia theo các ngành khai khoáng, chế biến,
chế tạo, năng lƣợng,…;
 Các chính sách: CSDL các chính sách khuyến kích đầu tƣ, đổi mới
công nghệ, bảo vệ môi trƣờng,…
Kiến trúc ứng dụng
Các ứng dụng đƣợc phát triển làm phƣơng tiện phục vụ UBND tỉnh BRVT
trong phát triển công nghiệp giai đoạn 2017 – 2020 có những chức năng nhƣ
sau:
 Tra cứu, tìm kiếm các dữ liệu phục vụ xây dựng các chƣơng trình, dự
án phát triển công nghiệp tỉnh theo những định hƣớng mà Nghị quyết đã chỉ ra.
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Đặc biệt chú trọng các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ
và công nghiệp năng lƣợng.
 Cập nhật trạng thái phát triển công nghiệp theo từng ƣớc phát triển, sử
dụng các KPI để so sánh mức độ hoàn thành mục tiêu.
 Cập nhật các chính sách, cơ chế mới.
 Tổng hợp trạng thái phát triển cuối mỗi ƣớc phát triển và so sánh với
các chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết.
3.2.

Dịch vụ logistics

Vì nằm ở vị trí đầu cuối của hành lang kinh tế Băng Cốc – Tp HCM
hƣớng ra biển Đông, tỉnh BRVT là trung tâm Logistics không những của Vùng
KTTĐ phía Nam mà còn là của cả khu vực Châu Á – Thái Bình Dƣơng.
Các trục đƣờng huyết mạch nhƣ Long Thành – Dầu Giây, quốc lộ 51,
đƣờng vành đai 3,… đều hƣớng các luồng hàng về Cái Mép. Trong tƣơng lai
gần, các tuyến đƣờng sắt, đƣờng thủy, hàng không (với sân ay Tân Sơn Nhất
và Long Thành) sẽ tạo nên một hệ thống logistics lớn của cả khu vực với BRVT
là trung tâm.
Đây là lợi thế lớn nhất của tỉnh, nhờ đó sức thu hút đầu tƣ vào tất cả các
ngành đều cao hơn so với nơi khác vì tiết kiệm chi phí vận tải, đặc biệt là đối với
hàng hóa XNK.

Các hành lang kinh tế trong khu vực Tiểu vùng Mekong
Đánh giá:
 Logistics là thế mạnh vƣợt trội của tỉnh BRVT trong khu vực Châu Á –
Thái Bình Dƣơng.
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 Yếu tố Logistics tạo nên sức hút đầu tƣ mạnh mẽ vào BRVT vì chi phí
vận tải thấp. Vì thế, cần có những chính sách chọn lọc những nhà đầu tƣ xứng
tầm đầu tƣ vào BRVT nhằm thực hiện chiến lƣợc phát triển KTXH đã đề ra chứ
không đặt tiêu chí lấp đầy các khu công nghiệp.
 Xu thế tất yếu là cần phát triển mạnh mẽ công nghiệp phụ trợ và cung
ứng nguồn lao động chất lƣợng cao đón đầu làn song đàu tƣ từ chƣơng trình
biến Việt Nam thành trung tâm chế tạo mới của thế giới.
 Để làm đƣợc thì phải xây dựng hạ tầng thông tin cho ngành Logistics,
bao gồm xây dựng:
Kiến trúc thông tin
Các CSDL quan trọng nhất phục vụ quản lý của tỉnh BRVT phục vụ quản
lý các hoạt động logistics bao gồm:
 Hạ tầng sản xuất: CSDL các cảng biển (vị trí, vai trò, quy mô, chiều
dài bến cảng, diện tích kho bãi, công nghệ áp dụng, công suất thiết kế, công suất
vận hành, trình độ quản lý,…). CSDL các cảng cạn (kho kiểm hóa – vị trí, quy
mô, năng lực thông quan, công nghệ áp dụng, số lƣợng ngƣời làm việc, tính
chất,…). CSDL các kho, ãi;
 Hạ tầng giao thông: CSDL (kèm bản đồ số) các luồng vận tải nội địa
(cả đƣờng sắt, đƣờng bộ, đƣờng thủy), trạng thái phục vụ, năng lực vận tải,…;
 Nhân lực: CSDL cán bộ công chức, lao động làm việc trong lĩnh vực
logistics tỉnh BRVT;
 Đơn vị sản xuất: CSDL về các doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ
logistics tại tỉnh BRVT bao gồm cả các doanh nghiệp logistics quốc tế;
 Công nghệ: CSDL các cần cẩu, thiết bị nâng, thiết bị soi chiếu, CNTT,
thiết bị điện tử, giải pháp theo dõi luồng hàng (tracking);
 Các chính sách: CSDL các chính sách, quy chế, quy định trong lĩnh vực
logistics đặc biệt là các khâu vận tải nội địa, kiểm hóa và cảng (bao gồm cả quy
chế về “chính quyền cảng” nếu có);
 Phƣơng tiện: CSDL các loại phƣơng tiện sử dụng trong lĩnh vực
logistics tỉnh BRVT, trƣớc tiên tập trung vào các phƣơng tiện vận tải (xe
container, xà lan, tàu biển), phƣơng tiển kiểm hóa (thiết bị soi, quét, nhận dạng,
cân,…), phƣơng tiện bốc dỡ (cần cẩu, thiết bị nâng, hệ thống điều khiển bốc xếp
hàng hóa,…);
 Hàng hóa: CSDL hàng hóa (loại hình, nguồn gốc, đặc tính, khối lƣợng,
chủ hàng, giá trị lô hàng,…)…;
 Và các CSDL khác,…
Kiến trúc ứng dụng
Các ứng dụng đƣợc phát triển trong quản lý logistics tỉnh BRVT giai đoạn
2016 – 2020 có những chức năng nhƣ sau:
 Tra cứu, tìm kiếm các dữ liệu phục vụ xây dựng các chƣơng trình, dự
án phát triển logistics theo những định hƣớng mà Nghị quyết đã chỉ ra. Đặc biệt
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chú trọng tới việc phát huy lợi thế là trung tâm logistics của khu vực Châu Á –
Thái Bình Dƣơng.
 Cập nhật trạng thái phát triển logistics trong từng ƣớc phát triển, sử
dụng các KPI để so sánh mức độ hoàn thành mục tiêu.
 Cập nhật các chính sách, cơ chế mới.
 Tổng hợp trạng thái phát triển cuối mỗi ƣớc phát triển và so sánh với
các chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết.
3.3.

Du lịch

Là địa phƣơng có ờ biển dài, nhiều bãi biển đẹp, cảnh quan thiên nhiên
có sức thu hút du lịch mạnh lại nằm liền kề V ng KTTĐ phía Nam nên hàng
năm, lƣợng du khách đổ về BRVT tƣơng đối lớn (12 triệu lƣợt ngƣời vào năm
2015).
Tuy nhiên, ngành Du lịch tỉnh BRVT phát triển chƣa xứng với tiềm năng
và thế mạnh của mình, doanh thu đạt tƣơng đối thấp vì chất lƣợng dịch vụ chƣa
cao và các loại hình dịch vụ du lịch chƣa phong phú.
Trong giai đoạn 2016 – 2020, để đạt đƣợc mục tiêu tăng trƣởng đã đặt ra
cho ngành Du lịch, chắc chắn những xu hƣớng sau sẽ đƣợc đề cập:
 Hiện đại hóa các hoạt động du lịch nhằm cung cấp các dịch vụ có chất
lƣợng cao cho du khách mang lại doanh thu cao cho ngành.
 Mở rộng và đa dạng hóa các loại hình du lịch kết hợp nghỉ dƣỡng, thể
thao, khám phá, chăm sóc sức khỏe,… theo hƣớng kéo dài thời gian lƣu trú và
sử dụng các dịch vụ của du khách có yêu cầu.
 Tổ chức phối – kết hợp các mô hình du lịch mới: Du lịch sản xuất
(thăm, học tập tại các đơn vị sản xuất), Du lịch hội nghị (tổ chức hội nghị, hội
thảo kết hợp tham quan, du lịch), du lịch tìm kiếm cơ hội đầu tƣ dành cho doanh
nhân,…
 Để làm đƣợc thì phải xây dựng hạ tầng thông tin cho ngành du lịch, bao
gồm xây dựng:
Kiến trúc thông tin
 Hạ tầng, thiết chế: Casino, khách sạn, nhà hàng, resort, sân golf, khu du
lịch sinh thái, cơ sở chăm sóc sức khỏe, trạm điều dƣỡng, các trung tâm mua
sắm,…;
 Tổ chức: CSDL các công ty, tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ du lịch
tỉnh BRVT;
 Nhân lực: CSDL hƣớng dẫn viên, lao động làm việc trong lĩnh vực du
lịch;
 Phƣơng tiện: Phƣơng tiện vận tải đƣờng bộ (ô tô các loại), đƣờng thủy
(du thuyền, tàu thủy, ca nô, phà,…), phƣơng tiện cứu hộ, hệ thống thông tin du
lịch,…;
 Chính sách: CSDL các chính sách, quy chế, quy định về hoạt động du
lịch;
Trang 65

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ver 1.0

 Công nghệ áp dụng: CSDL các công nghệ áp dụng trong ngành du lịch
tỉnh BRVT;
 Liên kết: CSDL các cơ sở lien kết với du lịch (khu công nghiệp, nhà
máy, doanh nghiệp, trang trại,…).
Kiến trúc ứng dụng
Các ứng dụng đƣợc phát triển trong quản lý du lịch tỉnh BRVT giai đoạn
2016 – 2020 có những chức năng nhƣ sau:
 Tra cứu, tìm kiếm các dữ liệu phục vụ xây dựng các chƣơng trình, dự
án phát triển du lịch theo những định hƣớng mà Nghị quyết đã chỉ ra. Đặc biệt
chú trọng tới việc phát huy lợi thế là trung tâm logistics của khu vực Châu Á –
Thái Bình Dƣơng để phát triển du lịch quốc tế.
 Cập nhật trạng thái phát triển du lịch trong từng ƣớc phát triển, sử
dụng các KPI để so sánh mức độ hoàn thành mục tiêu.
 Cập nhật các chính sách, cơ chế mới.
 Tổng hợp trạng thái phát triển cuối mỗi ƣớc phát triển và so sánh với
các chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết.
3.4.

Các tiềm năng và thế mạnh khác

a. Kinh tế biển
Xét về tiềm năng và lợi thế phát triển kinh tế ở vùng ngoài biển, vùng ven
biển và vùng duyên hải, tỉnh BRVT có thế mạnh đồng đều trong cả 3 vùng phát
triển đặc hữu của kinh tế biển Việt Nam.
Điều này dẫn đến xu thế phát triển mạnh mẽ và toàn diện về kinh tế biển
tại BRVT mà ngƣời ta chú ý trƣớc tiên đến các ngành đặc hữu của kinh tế biển,
bao gồm:
(1) Xây dựng biển (dàn khoan, đƣờng ống và cáp, công trình bảo vệ bờ
biển);
(2) Đánh ắt, nuôi trồng thủy hải sản;
(3) Khai thác khoáng sản biển (khai thác dầu khí, chế biến dầu khí,
quặng);
(4) Đóng tàu iển và thuyền;
(5) Du lịch và nghỉ dƣỡng ven biển;
(6) Giao thông vận tải và cảng;
(7) Hành chính công;
(8) Bất động sản;
(9) Các dịch vụ giáo dục và sức khỏe;
(10) Các hoạt động tài chính;
(11) Dịch vụ Thông tin;
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(12) Sản xuất chế tạo (manufacturing);
(13) Các dịch vụ nghề nghiệp và kinh doanh;
(14) Các ngành công nghiệp;
(15) Thƣơng mại, giao thông và các tiện ích;
b. Nông nghiệp công nghệ cao
BRVT là tỉnh có điều kiện phát triển nông nghiệp đa dạng: trồng trọt,
chăn nuôi, đánh ắt, nuôi trồng thủy hải sản, lâm nghiệp. Hiện tại, tất cả các
ngành này đang phát triển ở trình độ thấp, chủ yếu là thủ công nên hiệu suất sản
xuất thấp.
Phát triển nền nông nghiệp hiện đại theo hƣớng hữu cơ sẽ mang lại những
lợi ích to lớn và là nền tảng để phát triển KTXH tỉnh BRVT vì:
+ Tạo ra những sản phẩm hàng hóa có chất lƣợng cao hơn, giá trị cao
hơn, đóng góp nhiều hơn vào GDP của tỉnh nhờ ứng dụng công nghệ cao, áp
dụng cơ giới hóa, tự động hóa làm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm,
nâng cao sức cạnh tranh của hàng nông sản tỉnh BRVT;
+ Số lƣợng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp giảm đi nhờ phát triển
nông nghiệp công nghệ cao. Số lao động dôi ra sẽ tham gia các ngành công
nghiệp và dịch vụ của tỉnh. Đây là xu hƣớng tất yếu trong quá trình hiện đại hóa
của tỉnh.
+ Các mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh BRVT gắn
với nghề truyền thống và phát huy lợi thế phát triển của tỉnh đƣợc đề xuất là:
+ Trồng, chế biến, xuất khẩu hồ tiêu theo mô hình nông nghiệp hữu cơ
tạo ra sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn xuất sang thị trƣờng TPP;
+ Nuôi trồng thủy, hải sản (cá, hàu, tảo,…) theo mô hình tiên tiến;
+ Đánh ắt và chế biến hải sản theo quy trình tiên tiến;
+ Trồng và khai thác rừng bằng công nghệ tiên tiến.
Đây là những ngành đặc trƣng của tỉnh BRVT trong tƣơng lai.
4. Phân tích chung
- Tỉnh BRVT chọn chiến lƣợc phát triển thành tỉnh mạnh về cảng biển,
logistics và du lịch là sự lựa chọn đúng đắn vì đó là những ngành tỉnh BRVT có
tiềm năng và lợi thế phát triển cao nhất;
- Logistics là trục phát triển chính của tỉnh BRVT vì nó tạo ra cơ hội lôi
cuốn tất cả các vào guồng phát triển mạnh mẽ. Làm chủ phát triển Logistics
đồng nghĩa với việc nắm giữ chìa phát triển đối với tất cả các lĩnh vực KTXH.
Theo định nghĩa về logistics, cảng biển là một thành phầnquan trọng tham gia
chuỗi dịch vụ logistics;
- Logistics là ài toán vĩ mô. Vì vậy cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ tƣ trung
ƣơng và sự chủ động kết nối giữa BRVT với các địa phƣơng, đặc biệt là với
V ng KTTĐ phía Nam.
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III. Tầm nhìn, mục tiêu, định hƣớng phát triển chính quyền điện tử
trong phát triển của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
1. Tầm nhìn định hƣớng của quốc gia về chính phủ điện tử
Tầm nhìn định hƣớng của quốc gia về chính phủ điện tử đƣợc xác định
trong Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2015 về Chính phủ điện
tử:
1.1. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu
a. Mục tiêu
Đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lƣợng, hiệu quả
hoạt động của các cơ quan nhà nƣớc, phục vụ ngƣời dân và doanh nghiệp ngày
càng tốt hơn. Nâng vị trí của Việt Nam về Chính phủ điện tử theo xếp hạng của
LHQ. Công khai, minh ạch hoạt động của các cơ quan nhà nƣớc trên môi
trƣờng mạng.
b. Các chỉ tiêu chủ yếu
+ Trong a năm 2015 - 2017 tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn
với tăng cƣờng ứng dụng CNTT trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực
tuyến, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lƣợng và đơn giản hóa, chuẩn
hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.
+ Phấn đấu đến hết năm 2016 các ộ, ngành Trung ƣơng có 100% các
dịch vụ công đƣợc cung cấp trực tuyến ở mức độ cho phép ngƣời sử dụng điền
và gửi trực tuyến các mẫu văn ản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các
giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ đƣợc thực hiện trên
môi trƣờng mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả đƣợc thực
hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ (dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3).
+ Phấn đấu đến hết năm 2016, một số dịch vụ công phổ biến, liên quan
nhiều tới ngƣời dân, doanh nghiệp đƣợc cung cấp ở mức độ 3 và cho phép ngƣời
sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) đƣợc thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có
thể đƣợc thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đƣờng ƣu điện đến ngƣời
sử dụng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).
+ Cải cách toàn diện cả ba nhóm chỉ số dịch vụ công trực tuyến (OSI), hạ
tầng viễn thông (TII) và nguồn nhân lực (HCI); phấn đấu đến hết năm 2016,
Việt Nam nằm trong Nhóm 4 và đến hết năm 2017 nằm trong Nhóm 3 các quốc
gia đứng đầu ASEAN về chỉ số dịch vụ công trực tuyến (OSI) và Chỉ số phát
triển Chính phủ điện tử (EGDI) của LHQ.
1.2. Các nhiệm vụ cụ thể
 Triển khai các giải pháp để nâng cao cả a nhóm chỉ số về dịch vụ công
trực tuyến (OSI), hạ tầng viễn thông (TII) và nguồn nhân lực (HCI) theo phƣơng
pháp đánh giá Chính phủ điện tử của LHQ.
 Xây dựng hệ thống điện tử thông suốt, kết nối và liên thông văn ản
điện tử, dữ liệu điện tử từ Chính phủ đến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Tạo lập
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môi trƣờng điện tử để ngƣời dân giám sát và đóng góp cho hoạt động của chính
quyền các cấp.
 Thiết lập Cổng dịch vụ công Quốc gia tại một địa chỉ duy nhất trên
mạng điện tử (Một cửa điện tử Quốc gia) trên cơ sở hình thành từ các hệ thống
thông tin về: Thủ tục hành chính, dân cƣ, đất đai - xây dựng và doanh nghiệp để
cấp phép, thực hiện các thủ tục liên quan đến ngƣời dân, doanh nghiệp.
 Ứng dụng CNTT gắn kết chặt chẽ với công cuộc cải cách hành chính và
các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trƣờng
kinh doanh; triển khai thực hiện ứng dụng CNTT kết hợp với Hệ thống quản lý
chất lƣợng ISO (ISO điện tử).
1.3. Các giải pháp chủ yếu
Các ộ, ngành, địa phƣơng theo chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao chỉ đạo
triển khai đồng ộ, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, các
chƣơng trình, kế hoạch của Chính phủ và các nghị quyết, quyết định của Chính
phủ, Thủ tƣớng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT; tập trung
vào các giải pháp sau:
 Đẩy mạnh đổi mới, tăng cƣờng ứng dụng CNTT trong công tác quản lý
nhà nƣớc, nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ
công trực tuyến đối với những lĩnh vực ức thiết, liên quan đến ngƣời dân và
doanh nghiệp. Từng ƣớc triển khai các hệ thống thông tin quốc gia về dân cƣ,
đất đai - xây dựng, doanh nghiệp... Ban hành văn ản quy phạm pháp luật để
thực hiện chứng từ, hồ sơ điện tử.
 Khẩn trƣơng triển khai các giải pháp để cung cấp dịch vụ công trực
tuyến thuộc thẩm quyền của ộ, ngành, địa phƣơng. Đến năm 2016 các ộ,
ngành Trung ƣơng có 100% các dịch vụ công đƣợc cung cấp trực tuyến ở mức
độ 3. Tích cực triển khai để cung cấp dịch vụ công mức độ 4. Xây dựng, an
hành và hàng năm cập nhật danh sách các dịch vụ công đƣợc ƣu tiên cung cấp
trực tuyến tối thiểu ở mức độ 3 của các ộ, ngành, địa phƣơng.
 Đẩy mạnh triển khai hình thức thuê doanh nghiệp CNTT thực hiện dịch
vụ cho thuê từng phần hoặc thuê trọn gói, ao gồm: Phần cứng, phần mềm,
đƣờng truyền, giải pháp... để cơ quan nhà nƣớc cung cấp dịch vụ công trực
tuyến. Để ảo đảm an ninh thông tin, Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang ộ,
cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy an nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ƣơng đƣợc chỉ định thầu; xác định giá thuê tạm thời ngắn hạn (dƣới
12 tháng) nếu chƣa đủ điều kiện cần thiết để xác định giá thuê ổn định.
 Bổ sung, nâng cấp và tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của các ộ,
ngành, địa phƣơng và các đơn vị trực thuộc lên cổng thông tin điện tử của ộ,
ngành, địa phƣơng. Tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của các ộ, ngành, địa
phƣơng lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
 Tổ chức đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán ộ chuyên trách CNTT ở các
cơ quan nhà nƣớc các cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về CNTT và việc thuê
dịch vụ CNTT; tăng cƣờng năng lực cán ộ làm công tác an toàn, an ninh thông
tin trong các cơ quan nhà nƣớc.
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 Ghi loại chi CNTT theo phân ngành kinh tế trong hệ thống mục lục
ngân sách nhƣ quy định tại Luật Công nghệ thông tin năm 2006; sử dụng nguồn
kinh phí khoa học công nghệ để thực hiện nội dung ứng dụng CNTT trong
nhiệm vụ khoa học - công nghệ và đầu tƣ hạ tầng thông tin khoa học - công
nghệ; sử dụng Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam cho những nhiệm vụ
cụ thể.
Khẩn trƣơng hoàn thiện các quy định về điều kiện, thủ tục đầu tƣ, mua
sắm, thuê dịch vụ, sản phẩm CNTT; tạo điều kiện đẩy nhanh thực hiện thuê dịch
vụ, sản phẩm CNTT trong các cơ quan nhà nƣớc, đặc iệt trong triển khai các
dịch vụ công có thu.
Rà soát, sửa đổi, ổ sung chính sách ƣu đãi về thuế để khuyến khích mạnh
mẽ, thu hút các nhà đầu tƣ đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT tại Việt
Nam.
 Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Rà soát, đơn
giản hóa, ãi ỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, tạo mọi thuận lợi và
giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, ngƣời dân, nhất là thủ tục hành chính
có liên quan đến các chỉ số xếp hạng Chính phủ điện tử của LHQ.
Triển khai thực hiện ứng dụng CNTT kết hợp với Hệ thống quản lý chất
lƣợng ISO (ISO điện tử) trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ
thống hành chính nhà nƣớc.
 Thực hiện kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn ản với Văn
phòng Chính phủ theo kế hoạch và hƣớng dẫn của Văn phòng Chính phủ.
 Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính (Kho ạc Nhà nƣớc) và các ngân
hàng thƣơng mại triển khai thu phạt vi phạm hành chính qua mạng điện tử theo
thẩm quyền xử phạt theo quy định của pháp luật.
 Tăng cƣờng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này và có các
hình thức khen thƣởng kịp thời các đơn vị làm tốt; có các iện pháp, chế tài đối
với các đơn vị chƣa hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
2. Mục tiêu xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà RịaVũng Tàu.
2.1. Mục tiêu tổng quát
Kiến trúc Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là cơ sở đƣa
ra các quyết định đầu tƣ triển khai CQĐT kịp thời, chính xác; nâng cao hiệu quả,
chất lƣợng các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; đảm bảo tính kết nối liên thông,
tránh trùng lặp, lãng phí và đạt đƣợc mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh;
là cơ sở cho việc triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)
tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu .
2.2. Mục tiêu cụ thể
- Xác định các thành phần và mối quan hệ giữa các thành phần của Kiến
trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhằm:
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+ Đảm bảo các điều kiện để kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng
lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin;
+ Đảm bảo khả năng giám sát, đánh giá đầu tƣ; đảm bảo triển khai ứng
dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai
của cơ quan nhà nƣớc tại tỉnh;
+ Nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống
ứng dụng CNTT theo điều kiện thực tế của tỉnh;
+ Tạo cơ sở xác định các thành phần, hệ thống ứng dụng CNTT cần tiếp
tục xây dựng, phát triển trong lộ trình triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam.
- Xác định lộ trình và lập kế hoạch triển khai xây dựng Chính quyền điện tử
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Số hóa các số liệu về dân cƣ, doanh nghiệp, thủ tục hành chính, chỉ số
kinh tế xã hội của tỉnh để phục vụ cho việc tổng hợp, báo cáo tình hình phát
triển kinh tế xã hội của tỉnh. Làm cơ sở để các ngành tham mƣu và giúp lãnh đạo
tỉnh đƣa ra các quyết định chính xác, kịp thời, hiệu quả để thu hút đầu tƣ, phát
triển kinh tế và cải cách hành chính của tỉnh.
- Làm cơ sở để xây dựng các yêu cầu, thẩm định, phê duyệt chủ trƣơng đầu
tƣ, thiết kế cơ sở, thiết kế sơ ộ, thiết kế thi công, lựa chọn giải pháp của các dự
án CNTT triển khai tại tỉnh, đảm bảo phù hợp với Kiến trúc chính quyền điện tử
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
3. Định hƣớng phát triển chính quyền điện tử của tỉnh Bà Rịa- Vũng
Tàu
Đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử, nâng cao chất lƣợng, hiệu quả
phục vụ ngƣời dân, doanh nghiệp của các cơ quan nhà nƣớc. Công khai, minh
bạch hoạt động của các cơ quan nhà nƣớc trên môi trƣờng mạng phù hợp với
định hƣớng của quốc gia về Chính phủ điện tử.
Phát triển Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo hƣớng
đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với việc tăng cƣờng ứng dụng công nghệ
thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm tích hợp
dữ liệu, liên thông quy trình giữa các cơ quan, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số
lƣợng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực
hiện thủ tục hành chính.
Để hiện thực hoá định hƣớng và tầm nhìn của tỉnh về chính quyền điện tử,
định hƣớng và tầm nhìn của kiến trúc chính quyền điện tử cung cấp một mô tả
tổng thể kiến trúc dƣới hình thức các tiêu chuẩn, hƣớng dẫn và mô hình kiến
trúc ở nhiều khía cạnh khác nhau, nhƣ là: ngƣời d ng, nghiệp vụ dịch vụ công
trực tuyến, dữ liệu, ứng dụng và công nghệ. Các tiêu chuẩn, hƣớng đẫn và mô
hình kiến trúc này đƣợc phát triển để đảm ảo các thuộc tính sau đƣợc đề cập
trong mọi khía cạnh của thiết kế và cài đặt kiến trúc của chính quyền điện tử:
- Tính tương tác, liên thông (Interoperability): cho phép việc trao đổi
thông tin, tái sử dụng các mô hình dữ liệu, và thay thế lẫn nhau của dữ liệu trên
hệthống.
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- Tính tiêu chuẩn mở (Open Standards): Cung sự tƣơng tác, liên thông,
duy trìdữ liệu, và tự do hơn trong việc lựa chọn công nghệ và nhà cung cấp. Việc
sử dụng tiêu chẩn mở sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn trong việc lƣu trữ hỗ sơ, dữ
liệu.
- Tính linh hoạt (Flexibiliy): Tạo điều kiện áp dụng công nghệ mới và cho
phép quản lý bất kỳ sự thay đổi trong quá trình phát triển và quản trị hệthống.
- Tính cộng tác/hợp tác (Collaboration): Cung cấp một nền tảng cho
phép các Sở,Ban,Ngành của tỉnh sử dụng và chia sẻ thông tin, dữ liệu chung.
- Tính công nghệ (Technology): Đảm bảo các công nghệ đƣợc ứng dụng
là mở, và dễ dàng giao tiếp với các hệ thống khác của Sở, Ban, Ngành trong tỉnh,
Bộ và Quốc gia.
Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh đảm ảo dòng chảy liên tục và liền
mạch của thông tin, cải thiện sự gắn kết của các hệ thống thông tin của tỉnh, và
hỗ trợ dễ dàng tích hợp với các hệ thống ứng dụng của Chính phủ/Bộ, Tỉnh. Và
Kiến trúc chính quyền điện tử đƣợc mô tả thông qua những khung nhìn khác
nhau dƣới dạng các thành phần đƣợc mô tả trong tài liệu nhƣ trong Hình 1. Nâng
cao chất lƣợng cơ sở hạ tầng viễn thông, ảo đảm chất lƣợng đƣờng truyền.
Đẩy mạnh triển khai đƣa hạ tầng di động và Internet về v ng sâu, vùng xa.
Tăng cƣờng ảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin.
Hình 1 mô tả các thành phần mô tả Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh và
đƣợc mô tả chi tiết sau đây:

Hình 1: Thành phần mô tả Kiến trúc chính quyền điện tử
- Định hướng kiến trúc đƣợc mô tả và định nghĩa dựa trên Mô hình kiến
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trúc chính quyền điện tử tỉnh (Hình 1). Thông qua các mô hình kiến trúc Nghiệp
vụ, Ứng dụng, Dữ liệu, Tích hợp liên thông, Hạ tầng, Bảo mật.... Mô hình kiến
trúc này đƣa ra một cái nhìn bao quát về các thành phần kiến trúc sẽ đƣợc xây
dựng bao gồm: các đối tƣợng sử dụng hệ thống, các hệ thống bên ngoài cần
tƣơng tác, các dịch vụ cho ngƣời dùng, ứng dụng, dữ liệu dùng chung, công nghệ,
và cả hạ tầng kỹ thuật. Chi tiết của Mô hình kiến trúc tham chiếu đƣợc mô tả trong
phần “ Mô hình tham chiếu kiến trúc chính quyền điện tử”.
- Mô hình kiến trúc Nghiệp vụ: mô tả chức năng nghiệp vụ của các Thủ
tục hành chính công (TTHC) trực tuyến. Mô hình này tập trung vào việc phân tích
các thủ tục có liên thông giữa các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh, cũng nhƣ các ứng
dụng nội bộ của các Sở, Ban, Ngành nhằm hỗ trợ cung cấp dịch vụ công trực
tuyến đến công dân, và doanh nghiệp trong tỉnh. Chi tiết mô hình kiến trúc Nghiệp
vụ đƣợc mô tả trong phần “ Kiến trúc Nghiệp vụ”.
- Mô hình kiến trúc Ứng dụng: mô tả các thành phần ứng dụng dịch vụ và
mối liện hệ logic giữa các thành phần này với nhau, cũng nhƣ mối liên hệ giữa các
ứng dụng dịch vụ này với các hệ thống ứng dụng nội bộ của Sở, Ban, Ngành,
cũng nhƣ những hệ thống của Chính phủ/Bộ, và các hệ thống bên ngoài khác (nhƣ
cổng thanh toán điện tử ngân hàng, trục tích hợp quốc gia NGSP…). Nhằm cung
cấp dịch vụ công trực tuyến đến ngƣời dân và doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh.
Chi tiết mô hình kiến trúc Ứng dụng đƣợc mô tả trong phần “Kiến trúc Ứng dụng”.
- Mô hình kiến trúc Dữ liệu: mô tả cấu trúc của dữ liệu và mối liên hệ giữa
chúng, phục vụ cho việc phát triển và quyết định chia sẻ thông tin dữ liệu hiệu quả
giữa các hệ thống ứng dụng của Sở, Ban, Ngành, để cung cấp các dịch vụ công tốt
hơn và hiệu quả hơn, cũng nhƣ cải thiện việc ra quyết định và hiệu suất làm việc của
công chức. Chi tiết mô hình kiến trúc Thông tin/Dữ liệu đƣợc mô tả trong phần “
Kiến trúc Dữ liệu”
- Mô hình kiến trúc Công nghệ bao gồm Kiến trúc Tích hợp, Liên thông
(LGSP); Kiến trúc Hạ tầng; Kiến trúc Bảomật đƣợc xác định và xây dựng dựa
trên “Mô hình tham chiếu kỹ thuật” . Mô hình tham chiếu kỹ thuật hỗ trợ và cho
phép cung cấp, triển khai các thành phần dịch vụ, cũng nhƣ cung cấp một nền tảng
tiêu chuẩn công nghệ và dịch vụ, phục vụ cho việc tái sử dụng vàchia sẻ thông tin
giữa các hệ thống trong chính quyền điện tử tỉnh.
IV.

Các nguyên tắc xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh

Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh đƣợc thiết kế dựa trên các nguyên tắc
sau:
- Nguyên tắc 1: Phù hợp với khung kiến trúc điện tử cấp Tỉnh ban kèm
theo Văn bản số 1178/BTTTT-TTH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và truyền
thông và các văn bản hƣớng dẫn liên quan.
- Nguyên tắc 2: Phù hợp với định hƣớng, mục tiêu triển khai ứng dụng
công nghệ thông tin của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và của Quốc Gia.
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- Nguyên tắc 3: Phù hợp với chiến lƣợc, mục tiêu phát triển kinh tế- xã
hội của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
- Nguyên tắc 4: Các ứng dụng Công nghệ thông tin cần đƣợc xây dựng
hƣớng tới dùng chung, có tính sử dụng cao, chung một nền tảng tích hợp.
- Nguyên tắc 5: Bảo đảm sự kết nối, liên thông giữa các HTTT/CSDL
trong và ngoài Bộ/Tỉnh và các cơ quan liên quan khác.
- Nguyên tắc 6: Phù hợp với quy trình nghiệp vụ của các đơn vị trong
tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, thúc đẩy tái cấu trúc nghiệp vụ, hƣớng đến đơn giản
hóa, hiệu quả, thống nhất và tƣờng minh quy trình nghiệp vụ.
- Nguyên tắc 7: Quản lý thông tin theo hƣớng tập trung, thống nhất, đƣợc
liên thông, chia sẻ tối đa.
- Nguyên tắc 8: Triển khai ứng dụng CNTT có trọng tâm, trọng điểm và
đáp ứng với kế hoạch phát triển của của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; ƣu tiên triển
khai trƣớc các dịch vụ công có tính đơn giản, mức độ sử dụng cao;
- Nguyên tắc 9: Không triển khai trùng lặp với các Hệ thống thông tin/Cơ
sở dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin chuyên ngành mà cần kết nối, chia
sẻ, sử dụng lại.
- Nguyên tắc 10: Bảo đảm sự kết nối, liên thông giữa các HTTT/CSDL
trong và ngoài Bộ/tỉnh và các cơ quan liên quan khác.
- Nguyên tắc 11: Các giải pháp bảo mật, an toàn, an ninh thông tin đƣợc
triển khai ở mọi thành phần trong kiến trúc theo nhu cầu và lộ trình phù hợp.
- Nguyên tắc 12: Xem xét, áp dụng hiệu quả các công nghệ mới để triển
khai các thành phần Kiến trúc
- Nguyên tắc 13: Tuân thủ và tƣơng thích các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy
định kỹ thuật về ứng dụng CNTT của quốc gia, chuyên ngành.
- Nguyên tắc 14: Đồng thời bảo đảm tính kế thừa thông tin, dữ liệu, hạ
tầng, các hệ thống thông tin hiện có, chuyển tiếp;….
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PHẦN V. MÔ HÌNH LIÊN THÔNG NGHIỆP VỤ, THÔNG TIN
TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU
I. Mô hình tổng quan cơ quan chuyên môn các cấp
1. Mô hình tổng quan CQNN các cấp
Mô hình sau đây mô tả tổng thể mối quan hệ chuyên môn, nghiệp vụ giữa
các cơ quan hành chính trên quy mô toàn quốc:
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Mô hình các cơ quan chuyên môn tổ chức hành chính của Việt Nam
2. Các cơ quan chuyên môn thuộc cấp tỉnh/thành phố
Theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy
định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ƣơng, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ƣơng đƣợc minh họa ở hình sau đây:
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Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh
UBND là cơ quan hành chính nhà nƣớc ở địa phƣơng thực hiện chức năng
quản lý nhà nƣớc ở địa phƣơng, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống
nhất trong bộ máy hành chính nhà nƣớc từ Trung ƣơng tới cơ sở. Các cơ quan
chuyên môn thuộc UBND là cơ quan tham mƣu, giúp UBND c ng cấp thực hiện
chức năng quản lý nhà nƣớc ở địa phƣơng và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền
hạn theo sự uỷ quyền của UBND cùng cấp và theo quy định của pháp luật; góp
phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công tác từ Trung
ƣơng đến cơ sở.
1.2.1. Vai trò, chức năng nghiệp vụ của các sở-ban-ngành:
Các cấu tổ chức của các cơ quan thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gồm: 2
thành phố , 1 thị xã và 5 huyện cùng 17 sở, 4 ban-ngành. Cụ thể:
T

Tên cơ quan

Chức năng nhiệm vụ

TT

Sở Giao thông Vận tải
0
1

Tham mƣu, giúp Ủy an nhân dân tỉnh
thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về giao
thông vận tải, gồm: đƣờng ộ; đƣờng thuỷ; vận
tải; an toàn giao thông; xây dung quy hoạch,
định hƣớng phát triển, an hành các văn ản
pháp lý, cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực
GTVT. Và thực hiện các nhiệm vụ khác do
Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ GTVT giao và các
quy định của Pháp luật.
Tham mƣu, giúp Ủy an nhân dân tỉnh
thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về: nông
nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ
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Sở Nông nghiệp và
PTNT
0
2

3

0Sở Lao động – Thƣơng
inh và Xã hội

sản; thuỷ lợi và phát triển nông thôn; phòng,
chống lụt, ão; an toàn nông sản, lâm sản, thuỷ
sản và muối trong quá trình sản xuất đến khi
đƣa ra thị trƣờng; về các dịch vụ công thuộc
phạm vi quản lý của Sở. Và thực hiện các
nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ
NNPTNT giao và các quy định của Pháp luật.
Tham mƣu, giúp Ủy an nhân dân tỉnh
thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về các
lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền
lƣơng; tiền công; ảo hiểm xã hội; ảo hiểm
thất nghiệp; an toàn lao động; ngƣời có công;
ảo trợ xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội (gọi
chung là lĩnh vực lao động, ngƣời có công và
xã hội); ình đẳng giới; tiếp nhận chức năng và
tổ chức về ảo vệ và chăm sóc trẻ em từ Ủy an
Dân số, Gia đình và Trẻ em; về các dịch vụ
công thuộc phạm vi quản lý của Sở. Và thực
hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND
tỉnh, Bộ LĐTBXH giao và các quy định của
Pháp luật.
Tham mƣu, giúp Ủy an nhân dân tỉnh
quản lý nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng
gồm: đất đai; tài nguyên nƣớc; tài nguyên
khoáng sản, địa chất; môi trƣờng; khí tƣợng
thủy văn; iển đổi khí hậu; đo đạc và ản đồ;
quản lý tổng hợp và thống nhất về iển và hải
đảo; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ
công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng
của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng; về các dịch
vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở. Và thực
hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND
tỉnh, Bộ LĐTBXH giao và các quy định của
Pháp luật.

4

0 Sở Tài nguyên và Môi
trƣờng

Sở Tài nguyên và Môi trƣờng thực hiện
các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều
2 Thông tƣ liên tịch số 50/2014/TTLTBTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 của
Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng và Bộ Nội vụ
hƣớng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi
trƣờng thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc
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Trung ƣơng, Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng
thuộc UBND huyện, , thị xã, thành phố thuộc
tỉnh và các văn ản pháp luật khác có liên quan.
Tham mƣu, giúp UBND tỉnh thực hiện
quản lý Nhà nƣớc về công tác ngoại vụ, iên
giới lãnh thổ quốc gia trên iển; các dịch vụ
công thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc của Sở
và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác
theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh và
theo quy định của pháp luật; về các dịch vụ
công thuộc phạm vi quản lý của Sở. Và thực
hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND
tỉnh, Bộ Ngoại giao và các quy định của Pháp
luật.
0
5

6

Sở Ngoại vụ

Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn,
năm năm và hàng năm, các chƣơng trình, đề án,
dự án về công tác ngoại vụ, iên giới lãnh thổ
quốc gia trên iển; iện pháp tổ chức thực hiện
nhiệm vụ và cải cách hành chính nhà nƣớc về
lĩnh vực ngoại vụ, iên giới lãnh thổ quốc gia
trên iển thuộc phạm vi quản lý của Sở.

Tham mƣu, giúp Ủy an nhân dân tỉnh
thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về giáo
dục và đào tạo, ao gồm: mục tiêu, chƣơng
trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn
nhà giáo và tiêu chuẩn cán ộ quản lý giáo dục;
tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết ị trƣờng học và
đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn ằng,
Sở Giáo dục và Đào tạo chứng chỉ; ảo đảm chất lƣợng giáo dục và đào
tạo; về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý
0
của Sở. Và thực hiện các nhiệm vụ khác do
Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ GDĐT và các quy
định của Pháp luật.

7

Tham mƣu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà
nƣớc về: công tác xây dựng và thi hành pháp
luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý
văn ản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục
hành chính; pháp chế; phổ iến, giáo dục pháp
luật; hòa giải ở cơ sở; hộ tịch; quốc tịch; chứng
thực; nuôi con nuôi; lý lịch tƣ pháp; ồi thƣờng
nhà nƣớc; trợ giúp pháp lý; luật sƣ; tƣ vấn pháp
luật; công chứng; giám định tƣ pháp; án đấu
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Sở Tƣ Pháp
0

0

Sở Y tế

8

0

Sở Tài chính

9

1

Sở Xây dựng

giá tài sản; trọng tài thƣơng mại; quản lý công
tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành
chính và công tác tƣ pháp khác theo quy định
của pháp luật; về các dịch vụ công thuộc phạm
vi quản lý của Sở. Và thực hiện các nhiệm vụ
khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tƣ Pháp và
các quy định của Pháp luật.
Tham mƣu, giúp Ủy an nhân dân tỉnh
thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về y tế,
ao gồm: Y tế dự phòng; khám ệnh, chữa
ệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa,
pháp y, pháp y tâm thần; y dƣợc cổ truyền;
trang thiết ị y tế; dƣợc; mỹ phẩm; an toàn thực
phẩm; ảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia
đình; sức khỏe sinh sản và công tác y tế khác
trên địa àn tỉnh theo quy định của pháp luật;
về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của
Sở. Và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh
ủy, UBND tỉnh, Bộ Y tế và các quy định của
Pháp luật.
tham mƣu, giúp Ủy an nhân dân tỉnh
thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về: tài
chính; ngân sách nhà nƣớc; thuế, phí, lệ phí và
thu khác của ngân sách nhà nƣớc; các quỹ tài
chính nhà nƣớc; đầu tƣ tài chính; tài chính
doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; giá
cả và hoạt động dịch vụ tài chính tại địa
phƣơng theo quy định của pháp luật; về các
dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở. Và
thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy,
UBND tỉnh, Bộ Tài chính và các quy định của
Pháp luật.
Tham mƣu, giúp Ủy an nhân dân tỉnh
thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về: xây
dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; kiến
trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô
thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế,
khu công nghệ cao ( ao gồm: kết cấu hạ tầng
đô thị; cấp nƣớc, thoát nƣớc, xử lý nƣớc thải,
chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, rác
thải đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu
kinh tế, khu công nghệ cao); phát triển đô thị;
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kinh doanh ất động sản; về các dịch vụ công
thuộc phạm vi quản lý của Sở. Và thực hiện các
nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Xây
dựng và các quy định của Pháp luật.

10

1
11

Sở Khoa học và Công
nghệ

1
12

Sở Nội vụ

Tham mƣu, giúp Ủy an nhân dân tỉnh
thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về hoạt
động khoa học và công nghệ, phát triển tiềm
lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo
lƣờng, chất lƣợng, sở hữu trí tuệ; ứng dụng ức
xạ và đồng vị, phóng xạ; an toàn ức xạ và hạt
nhân; về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản
lý của Sở. Và thực hiện các nhiệm vụ khác do
Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công
nghệ và các quy định của Pháp luật.
Tham mƣu, giúp Ủy an nhân dân tỉnh
quản lý nhà nƣớc về: Tổ chức ộ máy; vị trí
việc làm; iên chế công chức, cơ cấu ngạch
công chức trong các cơ quan, tổ chức hành
chính; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo
chức danh nghề nghiệp và số lƣợng ngƣời làm
việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền
lƣơng đối với cán ộ, công chức, viên chức, lao
động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành
chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành
chính, cải cách chế độ công vụ, công chức;
chính quyền địa phƣơng; địa giới hành chính;
cán ộ, công chức, viên chức và cán ộ, công
chức xã, phƣờng, thị trấn (sau đây gọi chung là
cấp xã); đào tạo, ồi dƣỡng cán ộ, công chức,
viên chức và cán ộ, công chức cấp xã; những
ngƣời hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thƣ, lƣu
trữ nhà nƣớc; tôn giáo; thi đua - khen thƣởng và
công tác thanh niên; về các dịch vụ công thuộc
phạm vi quản lý của Sở. Và thực hiện các
nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Nội
vụ và các quy định của Pháp luật.
Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ, quyền
hạn theo quy định của Điều 2 Thông tƣ số
15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014
của Bộ Nội vụ hƣớng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
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quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ
thuộc Ủy an nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ƣơng; Phòng Nội vụ thuộc Ủy an
nhân dân huyện, , thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

13

tham mƣu, giúp Ủy an nhân dân cấp
tỉnh quản lý nhà nƣớc về: áo chí; xuất ản;
ƣu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện;
công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và
truyền hình; thông tin đối ngoại; ản tin thông
tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền
thông; quảng cáo trên áo chí, trên môi trƣờng
mạng, trên xuất ản phẩm và quảng cáo tích
Sở Thông tin và Truyền hợp trên các sản phẩm, dịch vụ ƣu chính, viễn
thông, công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là
thông
thông tin và truyền thông); về các dịch vụ công
1
thuộc phạm vi quản lý của Sở. Và thực hiện các
nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ
Thông tin và Truyền thông và các quy định của
Pháp luật.
Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện
các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại
Thông tƣ liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTTBNV ngày 10 tháng 3.

1Sở Kế hoạch và Đầu tƣ
14

Tham mƣu, giúp Ủy an nhân dân tỉnh
thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về kế
hoạch và đầu tƣ, ao gồm các lĩnh vực: tổng
hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế,
chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn
tỉnh; đầu tƣ trong nƣớc, đầu tƣ nƣớc ngoài ở địa
phƣơng; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và
thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp,
hợp tác xã, kinh tế tƣ nhân; về các dịch vụ công
thuộc phạm vi quản lý của Sở. Và thực hiện các
nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Kế
hoạch và Đầu tƣ và các quy định của Pháp luật.
Tham mƣu, giúp Ủy an nhân dân tỉnh
thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thƣơng mại,
ao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí; luyện
kim; điện; năng lƣợng mới; năng lƣợng tái tạo;
dầu khí; hoá chất; vật liệu nổ công nghiệp; công
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1

Sở Công thƣơng

15

1Sở Văn hóa và Thể thao
16

1

Sở Du lịch

17

1
18

Thanh tra tỉnh

nghiệp khai thác mỏ và chế iến khoáng sản;
công nghiệp tiêu d ng; công nghiệp thực phẩm;
công nghiệp chế iến khác; lƣu thông hàng hoá
trên địa àn; xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý thị
trƣờng; xúc tiến thƣơng mại; thƣơng mại điện
tử; dịch vụ thƣơng mại; hội nhập kinh tế;
thƣơng mại quốc tế; quản lý cụm công nghiệp
và điểm công nghiệp trên địa àn; về các dịch
vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở. Và thực
hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND
tỉnh, Bộ Công thƣơng và các quy định của Pháp
luật.
Tham mƣu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà
nƣớc về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và
quảng cáo ( trừ quảng cáo trên áo chí, trên môi
trƣờng mạng, trên xuất ản phẩm và quảng cáo
địa phƣơng theo quy định của pháp luật; các
dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và
thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo
phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, chủ
tịch UBND tỉnh; về các dịch vụ công thuộc
phạm vi quản lý của Sở. Và thực hiện các
nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch và các quy định của
Pháp luật.
Tham mƣu, giúp Ủy an nhân dân tỉnh
thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về du
lịch ở địa phƣơng theo quy định của pháp luật;
thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo
phân công hoặc ủy quyền của Ủy an nhân dân
tỉnh, Chủ tịch Ủy an nhân dân tỉnh; về các
dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở. Và
thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy,
UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Có trách nhiệm giúp Ủy an nhân dân
c ng cấp quản lý nhà nƣớc về công tác thanh
tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,
chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải
quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham
nhũng theo quy định của pháp luật.
Thanh tra tỉnh chịu sự chỉ đạo trực tiếp
của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời chịu sự
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hƣớng dẫn về công tác và nghiệp vụ của Thanh
tra Chính phủ.

1
1
19

20

Công An tỉnh

1 Ban Quản lý các Khu
công nghiệp Bà RịaVũng Tàu

Là hệ thống tổ chức của lực lƣợng Công
an nhân dân, có trách nhiệm tham mƣu cho Bộ
Công an, Tỉnh ủy, Ủy an nhân dân tỉnh về ảo
vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn
xã hội; chủ trì và thực hiện thống nhất quản lý
Nhà nƣớc về ảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn
trật tự, an toàn xã hội trên địa àn tỉnh; trực tiếp
đấu tranh phòng, chống âm mƣu, hoạt động của
các thế lực th địch, các loại tội phạm và các vi
phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an
toàn xã hội, tổ chức xây dựng lực lƣợng Công
an tỉnh.
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà
Rịa-Vũng Tàu đƣợc thành lập theo quyết định
số 485/TTg ngày 29/7/1996 của Thủ tƣớng
Chính phủ, là cơ quan quản lý nhà nƣớc đối với
hoạt động các khu công nghiệp, có nhiệm vụ và
quyền hạn đƣợc qui định tại Điều 37 Nghị định
số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2007 của Chính
phủ về Khu công nghiệp và Khu chế xuất và
Khu kinh tế; ; quản lý và tổ chức cung ứng dịch
vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có
liên quan đến hoạt động đầu tƣ và sản xuất kinh
doanh cho nhà đầu tƣ trong các khu công
nghiệp trên địa àn tỉnh.
Là cơ quan chuyên môn, ngang sở, ộ
máy giúp việc của Ủy an nhân dân tỉnh, Chủ
tịch Ủy an nhân dân tỉnh ( ao gồm cả Phó
Chủ tịch Ủy an nhân dân tỉnh).

21

Tham mƣu, giúp Ủy an nhân dân tỉnh
về: Chƣơng trình, kế hoạch công tác; tổ chức,
quản lý và công ố các thông tin chính thức về
hoạt động của Ủy an nhân dân, Chủ tịch Ủy
an nhân dân tỉnh; đầu mối Cổng Thông tin
2Văn phòng Ủy an nhân điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính
điện tử chỉ đạo, điều hành của Ủy an nhân
dân tỉnh
dân, Chủ tịch Ủy an nhân dân tỉnh; quản lý
công áo và phục vụ các hoạt động chung của
Ủy an nhân dân tỉnh; giúp Chủ tịch Ủy an
nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo
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thẩm quyền; quản lý văn thƣ - lƣu trữ và công
tác quản trị nội ộ của Văn phòng.
1

2UBND Thành phố Vũng
Tàu

2

2 UBND Thành phố Bà
Rịa
2 UBND Huyện Đất Đỏ

3
2 UBND Thị xã Phú Mỹ
4
5

2 UBND Huyện Long
Điền

6

2 UBND Huyện Xuyên
Mộc

Đƣợc thành lập theo Điều 8 - Luật số:
77/2015/QH13 - Luật tổ chức chính quyền địa
phƣơng.
Ủy an nhân dân do Hội đồng nhân dân
c ng cấp ầu, là cơ quan chấp hành của Hội
đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nƣớc ở
địa phƣơng, chịu trách nhiệm trƣớc Nhân dân
địa phƣơng, Hội đồng nhân dân c ng cấp và cơ
quan hành chính nhà nƣớc cấp trên.

2UBND Huyện Côn Đảo
7
8

2 UBND Huyện Châu
Đức

3. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh
Theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy
định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh đƣợc minh họa ở hình sau đây
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Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện gồm có phòng và cơ quan
tƣơng đƣơng phòng, thực hiện chức năng tham mƣu, giúp UBND cấp huyện
quản lý nhà nƣớc về ngành, lĩnh vực ở địa phƣơng và thực hiện một số nhiệm
vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND cấp huyện và theo quy định của
pháp luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực
công tác ở địa phƣơng.
II. Mô hình liên thông nghiệp vụ giữa các cơ quan (ngang, dọc)
Trong quan hệ chuyên môn, nghiệp vụ giữa các CQNN tồn tại các kết nối
về quy trình nghiệp vụ sau:
1. Kết nối dọc và ngang
Kết nối dọc:
- Kết nối từ Chính phủ xuống các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ƣơng;
- Kết nối từ các cơ quan chuyên ngành của Bộ xuống các cơ quan chuyên
ngành (sở chuyên ngành) của tỉnh;
- Kết nối từ cơ quan chuyên ngành của các Bộ cấp Trung ƣơng xuống
các cơ quan chuyên ngành của Bộ đặt tại các địa phƣơng (nhƣ kết nối từ tổng
cục xuống các cục, chi cục tại địa phƣơng);
- Từ các cơ quan chuyên ngành của tỉnh (sở chuyên ngành) xuống các
đơn vị chuyên môn cấp dƣới (huyện, ).
Kết nối ngang:
-

Kết nối giữa các Bộ;
Kết nối giữa các đơn vị trực thuộc Bộ;
Kết nối giữa các tỉnh;
Kết nối giữa các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (các sở, ban, ngành);
Kết nối giữa các cơ quan chuyên môn cấp huyện (các phòng, ban).

Việc kết nối về chuyên môn, nghiệp vụ ở trên sẽ ảnh hƣởng đến Kiến trúc
CPĐT các cấp. Các kiến trúc phải ảo đảm sự kết nối, liên thông theo quy trình
nghiệp vụ.
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2. Danh sách các nghiệp vụ liên thông đƣa vào xây dựng kiến trúc phiên
bản 1.0
UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã phê duyệt một số thủ tục hành chính
(TTHC) thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các sở, an, ngành,
UBND cấp huyện, UBND cấp xã theo Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày
4/5/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc Phê duyệt Danh mục các
TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các sở, an, ngành,
UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa àn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Mặc d đã
có danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nhƣng
ngƣời dân, doanh nghiệp vẫn phải mang hồ sơ ản giấy đến ộ phận một cửa khi
thực hiện các TTHC, việc liên thông mới chỉ thực hiện ở mức chuyển hồ sơ ản
giấy gián tiếp giữa các cơ quan liên quan với ộ phận một cửa liên thông mà chƣa
số hóa và luân chuyển hồ sơ điện tử trực tiếp giữa các cơ quan với nhau. Hiện tại,
các TTHC của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tại các cấp (tỉnh, huyện, xã) đang đƣợc
cung cấp chủ yếu ở dịch vụ công mức 2, một số TTHC đƣợc cung cấp ở dịch vụ
công mức 1.
Mô hình liên thông quy trình nghiệp vụ giữa các cơ quan có thể khái quát
hóa nhƣ hình sau:

Hình 4: Mô hình liên thông quy trình nghiệp vụ
Thực hiện Quyết định 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tƣớng
Chính phủ và Công văn số 2779/VPCP-KGVX ngày 23/4/2016 của Văn phòng
Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng sẽ phải cung cấp một số các
dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong giai đoạn 2016-2020, ƣu tiên các thủ tục
nhƣ Cấp giấy đăng ký kinh doanh, Cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng
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đại diện, cấp giấy đăng ký ô tô... Do đó, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu sẽ phải xây dựng
một số ứng dụng hay hệ thống thông tin để đáp ứng việc cung cấp một số các dịch
vụ công trực tuyến có trong Danh mục nhóm các dịch vụ công ƣu tiên cung cấp
trực tuyến mức độ 4 tại các tỉnh, thành phố theo Quyết định 1819/QĐ-TTg và
Công văn số 2779/VPCP-KGVX. Trong Danh mục nhóm các dịch vụ công ƣu
tiên cung cấp trực tuyến mức độ 4 tại các tỉnh, thành phố theo Quyết định
1819/QĐ-TTg, có một số dịch vụ công đã đƣợc UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
phê duyệt thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông tại các sở, an, ngành, UBND
cấp huyện, UBND cấp xã trên địa àn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nhƣng mới ở mức
độ 2.
Mặt khác, việc lựa chọn TTHC liên thông phải là các TTHC hƣớng tới các
đối tƣợng ƣu tiên là ngƣời dân, doanh nghiệp và các lĩnh vực chuyên ngành mang
tính phổ iến, đƣợc thực hiện nhiều nhƣ khai sinh, kết hôn, lý lịch tƣ pháp, đăng
ký và thành lập doanh nghiệp... Các TTHC liên thông này còn phải hƣớng tới
giảm thiểu hồ sơ ản giấy cho ngƣời dân, doanh nghiệp khi thực hiện ằng cách
hƣớng tới 6 Cơ sở dữ liệu quốc gia nhƣ Dân cƣ, doanh nghiệp, đất đai...
3. Phân tích mẫu mô hình liên thông nghiệp vụ của TTHC: Đăng ký doanh
nghiệp đối với công ty cổ phần
3.1. Quy trình hiện tại thực hiện Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ
phần
 Mô tả chung
Để thực hiện Thủ tục hành chính Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp Công ty Cổ phần, ngƣời dân phải chuẩn ị hồ sơ ản giấy và đến nộp trực
tiếp tại Bộ phâ Đầu tƣ Bà Rịa- Vũng Tàu.
Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ sẽ tiếp nhận hồ sơ của công dân về TTHC
Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, xem xét tính đầy
đủ, hợp lệ của hồ sơ để xử lý tiếp. Trƣờng hợp hồ sơ của công dân hợp lệ, Sở Kế
hoạch và Đầu tƣ sẽ gửi ản sao Giấy đề nghị kinh doanh và Bản kê khai thông tin
đăng ký thuế sang Cục thuế. Sau khi tiếp nhận hồ sơ ản giấy từ Sở Kế hoạch và
Đầu tƣ, Cục thuế sẽ xử lý và gửi kết quả mã số cho Sở Kế hoạch và Đầu tƣ để ghi
vào giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế của doanh nghiệp. Cuối
cùng, theo giấy hẹn, ngƣời dân sẽ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế
hoạch và Đầu tƣ để ký tên và nhận kết quả.
Do TTHC này đƣợc cung cấp ở dịch vụ công mức 2, nên ngƣời dân chỉ có
thể đọc hƣớng dẫn cách thực hiện và tải đơn mẫu về để in và điền ằng ản giấy,
chƣa có nộp hồ sơ trực tuyến cũng nhƣ chƣa có sự liên thông về quy trình, thông
tin với các HTTT hoặc CSDLQG khác nên chƣa giảm thiểu đƣợc thành phần hồ
sơ giấy cho ngƣời dân, thêm nữa, việc thanh toán cũng chƣa đƣợc thực hiện trực
tuyến.
 Mô tả chi tiết
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Bảng: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăngký
doanh nghiệp Công ty Cổ phần hiện tại
Nội dung

Thông tin

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KHĐT
Cơ quan thực hiện

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế

Lĩnh vực

Đăng ký kinh doanh

Mức độ cung cấp dịch
vụ công

2

Trực tiếp nhận tại Bộ phâ tiếp nhâ và trả kết quả theo cơ
Cách thức thực hiện chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Bà Rịa- Vũng
Tàu.
Thời hạn giải quyết
05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ.
Ðối tƣợng thực hiện
Kết quả thực hiện
Lệ phí

Tổ chức hoặc cá nhân
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần
200.000 đồng/1 lần cấp
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Thông tin

Nội dung
- Luật Doanh nghiệp năm 2005

Căn cứ pháp lý

-Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của
Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;
- Thông tƣ số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ
Kế hoạch và Đầu tƣ
- Thông tƣ số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2010 của
Bộ Tài chính
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006
của Quốc Hội;
- Luật số 60/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội
Luật sửa đổi, ổ sung một số điều của Luật Chứng
khoán;
- Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày
16/6/2010;
- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 Quy
định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành Luật kinh doanh ất
động sản;
- Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 về Kinh
doanh dịch vụ đòi nợ;
- Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 05/6/2001 của
Chính phủ Quy định về kinh doanh lữ hành, hƣớng dẫn
du lịch;
- Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của
Chính phủ Quy định điều kiện thủ tục thành
- lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.
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Thông tin
Thành phần hồ sơ

Nội dung
- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp ( Phụ lục I-4 Thông tƣ số 01/2013/TT-BKHĐT);
- Dự thảo Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của ngƣời
đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc
ngƣời đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập);
- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập (Phụ
lục I-7 - Thông tƣ số 01/2013/TT-BKHĐT); Kèm theo:
+ Bản sao hợp lệ (một trong các giấy tờ chứng thực cá
nhân đối với trƣờng hợp cổ đông sáng lập là cá nhân;
+ Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp hoặc giấy tờ tƣơng đƣơng khác, Bản sao
hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của
ngƣời đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền
tƣơng ứng đối với trƣờng hợp cổ đông sáng lập là pháp
nhân.
- Văn ản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề
mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một
số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo
quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
Ghi chú: Bản sao hợp lệ là ản sao đã đƣợc chứng thực
hoặc đƣợc sao y ản chính ởi cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền.

Trang 91

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ver 1.0

Thông tin

Nội dung
Bước 1 - Chuẩn ị hồ sơ ản giấy, nộp hồ sơ và nộp lệ
phí
Công dân chuẩn ị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp
luật và nộp hồ sơ ản giấy, nộp lệ phí trực tiếp tại Bộ
phâ tiếp nhâ và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ
tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (Địa chỉ số 38-40 đƣờng Nguyễn
Trãi, phƣờng Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Bà
Rịa- Vũng Tàu).
Bước 2 - Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ ĐKDN

Trình tự thực hiện

Công chức của Sở KHĐT tiếp nhâ
pháp lý và nôị dung hồ sơ:

hồ sơ kiểm tra tính

- Trƣờ ng hơp hồ sơ đã đầy đủ, hơp lệ thì viết giấy he
trao cho ngƣờ i nôp .
- Trƣờ ng hơp hồ sơ thiếu hoăc không hơp lê thì công
chứ c tiếp nhâ hồ sơ hƣớ ng dẫn một lần ằng văn ản
để ngƣờ i nôp hồ sơ làm laị cho đúng quy định.
Bước 3 - Xử lý hồ sơ ĐKDN
Công chức của Sở KHĐT xử lý hồ sơ ĐKDN của công
dân trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận
đƣợc hồ sơ đầy đủ. Sau 2 ngày, sở KHĐT gửi Cục thuế
tỉnh hồ sơ ĐKMST cho doanh nghiệp ao gồm ản sao
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và Bản kê khai thông
tin đăng ký thuế để yêu cầu cấp mã số thuế/mã số doanh
nghiệp.
Bước 4 – Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ ĐKMST
Công chức Cục thuế tỉnh nhận hồ sơ ản giấy về ĐK mã
số thuế của doanh nghiệp từ Sở KHĐT thông qua Bộ
phận một cửa liên thông, sau đó kiểm tra tính đầy đủ, hợp
lệ của hồ sơ ĐK mã số thuế của doanh nghiệp, nếu hồ sơ
hợp lệ thì chuyển đến ộ phận xử lý cấp mã số thuế
Bước 5 - Xử lý hồ sơ ĐKMST
Công chức Cục Thuế tỉnh xử lý cấp mã số thuế cho
doanh nghiệp theo hồ sơ ĐKMST mà Sở KHĐT đã gửi.
Bước 6 – Lƣu hồ sơ ĐKMST
Sau khi cấp mã số thuế cho doanh nghiệp, Công chức
Cục thuế tỉnh lƣu lại hồ sơ ĐKMST của doanh nghiệp
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Thông tin

Nội dung
Bước 7 – Trả kết quả ĐKMST
Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc
thông tin về doanh nghiệp từ Sở KHĐT, Cục thuế tỉnh
thông áo kết quả mã số thuế cho Sở KHĐT để ghi vào
giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế của
doanh nghiệp.
Bước 8 - Lƣu hồ sơ ĐKDN
Sau khi nhận đƣợc thông tin về mã số thuế của doanh
nghiệp, Sở KHĐT hoàn thiện Hồ sơ ĐKDN, lƣu lại kết
quả
Bước 9 – Trả kết quả ĐKDN
Công chức sở KHĐT tiếp nhận trả kết quả ĐKDN
Bước 10 - Ký tên và Nhận kết quả
Theo giấy hẹn, ngƣời dân đến Bộ phâ tiếp nhâ và trả kết
quả của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu để
ký tên và nhận kết quả.
Trƣờng hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết của cá
nhân, tổ chức nộp hồ sơ
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07h đến
11h 30, chiều từ 13h 30 đến 17h từ thứ hai đến thứ ảy
hàng tuần, riêng ngày thứ ảy làm việc từ 07h đến 11h 30
(trừ ngày lê, tết nghỉ).
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Hình 5: Ví dụ Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận
đăng ký doanhnghiệp Công ty Cổ phần hiện tại
3.2. Quy trình tƣơng lai thực hiện Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp Công ty Cổ phần
 Mô tả chung
Thực hiện đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu hồ sơ giấy và tiến
hành thanh toán trực tuyến cho công dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC, các
cơ quan liên quan cần thiết phải liên thông về quy trình và chia sẻ thông tin với
nhau. Với TTHC Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần,
công dân có thể điền, nộp hồ sơ điện tử và lệ phí trực tuyến trên Cổng thông tin
điện tử của tỉnh. Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ sẽ tiếp nhận và chuyển đến ộ
phận xử lý để kiểm tra tính đúng đắn của các thông tin mà công dân đã khai. Một
số thông tin liên quan đến công dân nhƣ những ngƣời là cổ đông sáng lập, ngƣời
đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập có
thể đƣợc trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cƣ, khi đó, ngƣời dân khi đi
Đăng ký doanh nghiệp sẽ không phải nộp Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ
chứng thực cá nhân của những đối tƣợng này nữa mà chỉ cần điền mã định
danh/số CMT/số hộ chiếu. Một số giấy tờ kèm theo trong hồ sơ có thể đƣợc scan
và gửi trực tuyến, do vậy, giảm thiểu đƣợc hồ sơ giấy. Thông tin liên quan đến
quá trình thanh toán điện tử cũng sẽ đƣợc thực hiện trực tuyến giữa trên Cổng
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TTĐT và HTTT của Ngân hàng. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ gửi thông tin sang Cục thuế để tạo
mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Sở
Kế hoạch và Đầu tƣ thông áo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tất cả quá trình này đều đƣợc thực hiện
trên môi trƣờng mạng.
 Mô tả chi tiết
Bảng: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp Công ty Cổ phần mong muốn trong tƣơng lai

Nội dung

Thông tin

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KHĐT
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT
Cơ quan
hiện

thực

Lĩnh vực
Mức độ cung cấp
dịch vụ công
Cách thức thực
hiện
Thời hạn
quyết

giải

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế (tạo mã số thuế);
Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cƣ trú và dữ liệu quốc gia
về dân cƣ (cung cấp thông tin về công dân), Ngân hàng
(thanh toán điện tử)
Đăng ký kinh doanh

4
Nộp hồ sơ điện tử trên cổng thông tin điện tử củatỉnh
03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ.

Ðối tƣợng thực
hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Kết quả
hiện

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần

thực

Lệ phí

200.000 đồng/1 lần cấp
Nộp trực tuyến tại thời điểm nộp hồ sơ
- Luật Doanh nghiệp năm2005

Căn cứ pháp lý

-Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của
Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;
- Thông tƣ số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ
Kế hoạch và Đầu tƣ
Trang 95

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ver 1.0

Nội dung

Thông tin

- Thông tƣ số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2010 của Bộ
Tài chính
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của
QuốcHội;
- Luật số 60/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội
Luật sửa đổi, ổ sung một số điều của Luật Chứngkhoán;
- Luật các tổ
ngày16/6/2010;

chức

tín

dụng

số

47/2010/QH12

- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 Quy định
chi tiết và hƣớng dẫn thi hành Luậtkinh doanh ất độngsản;
- Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 về Kinh
doanh dịch vụ đòinợ;
- Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 05/6/2001 của Chính
phủ Quy định về kinh doanh lữ hành, hƣớng dẫn dulịch;
- Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính
phủ Quy định điều kiện thủ tục thành lập và hoạt động của
tổ chức giới thiệu việc làm.
- Biểu mẫu đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy
định tại Phụ lục I-4 Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT;
- Bản scan Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của Cổ
đông sáng lập là cá nhân và ngƣời đại diện theo pháp luật
hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là
tổ chức);

Thành phần hồ
sơ

- Bản scan Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà
đầu tƣ nƣớc ngoài. Bản scan Danh sách ngƣời đại diện theo
ủy quyền đối với cổ đông nƣớc ngoài là tổchức
- Bản scan Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần
lập theo mẫu quy định tại Phụ lục I-7 Thông tƣ số
20/2015/TT-BKHĐT.
- Bản scan Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣnƣớc ngoài
theo mẫu quy định tại Phụ lục I-8 Thông tƣ số20/2015/TTBKHĐT.
Bản scan Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền (của cổ
đông là tổ chức nƣớc ngoài) theo mẫu quy định tại Phụ lục
I-10 Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT.
Mã định danh/số CMT/số hộ chiếu của các cá nhân liên
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Nội dung

Thông tin
quan.

- Bản scan hợp lệ các giấy tờ sau đây:
+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp hoặc giấy tờ tƣơng đƣơng khác, một trong
các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị
định số 78/2015/NĐ- CP của ngƣời đại diện theo ủy quyền
và văn ản ủy quyền tƣơng ứng đối với trƣờng hợp ngƣời
thành lập doanh nghiệp là tổchức;
- + Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với trƣờng hợp
doanh nghiệp đƣợc thành lập hoặc tham gia thành lập ởi
nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tƣ
nƣớc ngoài theo quy định tại Luật Đầu tƣ và các văn ản
hƣớng dẫn thi hành.
Bước 1- Truy cập hệ thống, Điền thông tin, Nộp Lệ phí
Chuẩn ị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, điền và
nộp hồ sơ điện tử, lệ phí trực tuyến ằng cách truy cập vào
cổng thông tin
Sở Kế hoạch và Đầu
Đăng kýdoanh nghiệp
Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữký số
công cộng:
+ Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ
đƣợc quy định tại Điều 36 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;
Trình
hiện

tự

thực

+ Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn
ản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng kýđiện tử về đăng ký
doanh nghiệp.
+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại
diện theo pháp luật sẽ nhận đƣợc Giấy iên nhận hồ sơ
đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.
Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài
khoản đăng ký kinh doanh:
+ Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ
đƣợc quy định tại Điều 36 Nghị định số
78/2015/NĐ-CP
+ Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn
ản điện tử của các giấy tờ chứng thực
cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh
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Thông tin

Nội dung
nghiệp để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinhdoanh
+ Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký
kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn ản điện tử và xác
thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo
quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký
doanhnghiệp.
+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành
lập doanh nghiệp sẽ nhận đƣợc Giấy iên nhận hồ sơ đăng
ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.
Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơĐKDN
Công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tiếp nhận hồ sơ
điện tử của công dân Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp Công ty Cổ phần, sau đó, Kiểm tra tính đầy đủ và
hợp lệ của hồ sơ điện tử, ao gồm cả việc thanh toán điện
tử và thông tin công dân liên quan nhƣ sau:
+ Hệ thống thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ sẽ kết
nối đến Hệ thống thanh toán của Ngân hàng để thực hiện
quy trình thanh toán điện tử của công dân.
+ Hệ thống thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ sẽ kết nối
đến CSDLQG về Dân cƣ để trích xuất thông tin của công
dân Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông sáng lập,
ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy
quyền của cổ đông sáng lập.
Nếu hồ sơ chƣa hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ gửi thông
báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệpđể yêu cầu sửa đổi,
ổ sung hồ sơ. Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, chuyển
sang thực hiện ƣớc 3
Bước 3- Xử lý hồ sơ ĐKDN
Sau khi đã kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ điện tử
Đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin của Sở Kế
hoạch và Đầu tƣ xử lý ĐKDN và sau đó gửi thông tin cần
thiết sang Hệ thống thông tin của Cục thuế tỉnh để xin cấp
mã số thuế/mã số doanh nghiệp.
Bước 4 - Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ ĐKMST
Sau khi nhận thông tin yêu cầu cấp mã số thuế cho doanh
nghiệp từ Hệ thống thông tin của Sở KHĐT, Hệ thống
thông tin của Cục thuế tỉnh sẽ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ
của hồ sơ ĐKMST.
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Nội dung

Thông tin

Bước 5 – Xử lý hồ sơ ĐKMST
Nếu hồ sơ ĐKMST hợp lệ, HTTT của Cục thuế tỉnh sẽ tự
động tạo mã số thuế/mã số doanh
nghiệp và gửi thông tin về mã số thuế/mã số doanh
nghiệp cho HTTT của Sở KHĐT.
Bước 6 – Lƣu hồ sơ ĐKMST
Sau khi thực hiện cấp MST cho doanh nghiệp, HTTT của
Cục thuế tỉnh sẽ lƣu lại hồ sơ ĐKMS của doanh nghiệp
vàoCSDL
Bước 7 – Trả kết quả ĐKMST
HTTT của Cục thuế tỉnh sẽ gửi mã số thuế của doanh
nghiệp cho HTTT của Sở KHĐT
Bước 8 – Lƣu hồ sơ ĐKDN
HTTT của Sở KHĐT hoàn thiện Giấy chứng nhận ĐKDN
có MST cho doanh nghiệp và lƣu hồ sơ ĐKDN vàoCSDL.
Bước 9 – Trả kết quả ĐKDN
HTTT Sở KHĐT thông báo qua mạng điện tử cho doanh
nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp.
Bước 10 - Nhận kếtquả
Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật
nộp một ộ hồ sơ ằng ản giấy kèm theo Giấy iên nhận
hồ sơ qua mạng điện tử đến Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. Ngƣời
đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ ằng ản
giấy và Giấy iên nhận hồ sơ qua mạng điện tử tại Sở Kế
hoạch và Đầu tƣ hoặc nộp qua đƣờng ƣu điện.
Sau khi nhận đƣợc hồ sơ ằng ản giấy, Sở Kế hoạch và
Đầu tƣ đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh
nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệpcho doanh nghiệp nếu nội dung đối
chiếu thống nhất.
Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về
việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Sở Kế
hoạch và Đầu tƣ không nhận đƣợc hồ sơ ằng ản giấy thì
hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệulực.
Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính
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Thông tin

Nội dung
đầy đủ và chính xác của ộ hồ sơ nộp ằng ản giấy so với
ộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. Trƣờng hợp ộ hồ sơ
nộp ằng ản giấy không chính xác so với ộ hồ sơ đƣợc
gửi qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo
với Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại thời điểm nộp hồ sơ ằng
ản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và sẽ ị xử lý theo
quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐCP.

Hình 6: Ví dụ Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần mong muốn trong tương lai
Phân tích mô hình liên thông nghiệp vụ của các Thủ tục hành chính công
còn lại trong Danh sách các nghiệp vụ liên thông đƣa vàoxây dựng kiến trúc phiên
ản 1.0
Từ những phân tích nêu trên, mô hình kết nối liên thông ngang dọc của tỉnh
Bà Rịa- Vũng Tàu đƣợc thể hiện dƣới hình sau:
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Hình 7: Mô hình kết nối liên thông ngang, dọc
Trong đó:
Các yêu cầu thông tin thủ tục hành chính, công việc, văn ản đƣợc thực
hiện liên thông hai chiều từ xã phƣờng, huyện tới sở, ngành trên Tỉnh.
Các thông tin thống kê chỉ tiêu kinh tế - xã hội đƣợc thu thập từ tuyến xã,
phƣờng lên tuyến tỉnh.
Các thông tin dịch vụ công đƣợc liên thông giữa huyện, thành phố sở
ngành trong Tỉnh.
Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu kết nối với các Bộ, ngành, tỉnh khác với các thông
tin văn ản, điều hành tác nghiệp và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.
Kết nối với cơ quan thuế: Thuế là cơ quan tạo nguồn thu chính để phục vụ
ộ máy công quyền. Có thu đƣợc nhiều thuế thì mới đảm ảo các hoạt động
thƣờng xuyên của ộ máy nhà nƣớc. Ngân sách của Bà Rịa- Vũng Tàu dựa chủ
yếu vàonguồn thu nội địa. Các doanh nghiệp, đơn vị có hoạt động và đăng ký nộp
thuế tại Bà Rịa- Vũng Tàu.
Kết nối với cơ quan Kho ạc: Kho ạc là nơi kiểm soát đầu ra của các hoạt
động chính quyền (chi thƣờng xuyên, đầu tƣ). Hiện tại việc kiểm soát, giám sát
quá trình hoạt động của các cơ quan nhà nƣớc đều thông qua hệ thống phần mềm
TABMIS cụ thể: Mỗi cơ quan HCNN (Sở, ngành, huyện...) đều phải có tài khoản
NS tại Sở Tài chính và Kho ạc qua hệ thống phần mềm TABMIS. Kho ạc sẽ có
trách nhiệm giám sát việc giải ngân kinh phí từ khi Sở Tài chính cấp dự toán cho
đơn vị.
Kết nối với Hải Quan: Đây là mối quan hệ để Chính quyền nắm ắt đƣợc
các hoạt động thu ngân sách trung ƣơng trên địa àn, hỗ trợ cơ quan Hải quan
những khó khăn, vƣớng mắc đối với các hoạt động của doanh nghiệp liên quan
đến hoạt động xuất, nhập khẩu. Đối với Hải quan cung cấp các thông tin liên quan
đến thu thuế xuất nhập khẩu cho chính quyền địa phƣơng để làm cơ sở cho Chính
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quyền có những kiến nghị với Chính phủ trích lại phần thu thế phục vụ cho việc
đầu tƣ Cơ sở hạ tầng..
Mô hình nghiệp vụ tổng quát được mô tả như hình vẽ bên dưới:

Hình 8: Mô hình nghiệp vụ tổng quát
Trong mô hình này xuyên suốt qua các cấp hành chính từ Phƣờng/Xã, tới
Huyện, thành phốvà tới Sở/Ngành là trục quản lý quy trình.
Đây là trục quy trình liên thông tự nhiên giữa các cấp hành chính và d ng
chung cho hồ sơ tiếp nhận trực tiếp tại ộ phận một cửa thông qua chức năng “một
cửa điện tử” và hồ sơ tiếp nhận trực tuyến trên mạng thông qua chức năng “dịch
vụ công trực tuyến”; đồng thời trục quy trình liên thông này cũng đƣợc gắn kết
chặt chẽ với các khối hỗ trợ xử lý nghiệp vụ (hay còn đƣợc gọi là các phần mềm
chuyên ngành)
Mô hình nghiệp vụ tổng thể trên giúp hồ sơ đƣợc tiếp nhận trực tiếp hay
trực tuyến đƣợc đối xử công ằng nhƣ nhau, trên c ng một quy trình; cán ộ tiếp
nhận hồ sơ và cán ộ xử lý hồ sơ sử dụng một giao diện chung để xử lý hai loại hồ
sơ này. Mô hình này cho phép gắn kết hồ sơ với các nghiệp vụ tại các khối hỗ trợ
xử lý nghiệp vụ, giúp toàn ộ các thông tin xử lý nghiệp vụ đƣợc gắn kết với mã
số hồ sơ. Trong quá trình luân chuyển xử lý hồ sơ theo quy trình, quy trình đƣợc
kết nối với quy trình quản lý văn ản (thông thƣờng đƣợc phần mềm quản lý văn
ản và điều hành thực hiện).
III. Chuẩn trao đổi thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan
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Để bảo đảm sự kết nối, liên thông giữa các thành phần trong Khung kiến
trúc CPĐT, ngoài việc kết nối theo các Kiến trúc đề xuất ở trên, các hệ thống
thông tin phải tuân thủ các chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong CQNN do
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành; tuân thủ các quy định kỹ thuật về dữ
liệu của các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ƣơng đến địa
phƣơng.
Ngày 15/12/2017, Bộ trƣởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã an hành
Thông tƣ số 39/2017/TT-BTTTT ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về
ứng dụng CNTT trong CQNN. Thông tƣ này nêu rõ danh mục các tiêu chuẩn
cần tuân thủ về kết nối, tích hợp dữ liệu, truy cập thông tin, an toàn thông tin;
ngoài ra, Bộ cũng đã an hành các văn ản hƣớng dẫn về kết nối các hệ thống
CNTT. Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong CQNN đƣợc Bộ
Thông tin và Truyền thông thƣờng xuyên cập nhật phù hợp nhu cầu thực tế phát
triển.
Ngày 30/12/2014, Bộ trƣởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã an hành
Thông tƣ số 25/2014/TT-BTTTT quy định về triển khai các hệ thống thông tin
có quy mô và phạm vi từ Trung ƣơng đến địa phƣơng. Thông tƣ này quy định
trách nhiệm của các cơ quan trong việc an hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu
của các hệ thống thông tin. Cũng theo Thông tƣ này, các Bộ chủ trì và Bộ Thông
tin và Truyền thông có trách nhiệm công bố danh mục các HTTT có quy mô và
phạm vi từ Trung ƣơng đến địa phƣơng.
Việc liên thông và trao đổi giữa các các hệ thống quản lý văn ản và điều
hành trong cơ quan nhà nƣớc: phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, danh
sách mã, cấu trúc gói tin và thành phần của bộ kết nối,...đƣợc xác lập theo công
văn hƣớng dẫn số: 2803/BTTTT-THH ngày 01/10/2014 của Bộ Thông tin và
Truyền thông về Hƣớng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn
bản và điều hành trong cơ quan nhà nƣớc.
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PHẦN VI. KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH
I. Phƣơng pháp luận xác định các thành phần chi tiết của Kiến trúc
Chính phủ điện tử
1. So sánh Phƣơng pháp luận xây dựng Kiến trúc CPĐT
Phƣơng pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể là yếu tố quan trọng để có
đƣợc một thiết kế đúng, hợp lý, thống nhất chung cho toàn hệ thống. Hiện nay
trên thế giới có nhiều phƣơng pháp luận khác nhau đƣợc xây dựng ởi các tổ
chức và chuyên gia để xây dựng kiến trúc tổng thể, trong đó có 3 phƣơng pháp
xây dựng kiến trúc tổng thể đƣợc áp dụng nhiều nhất và đƣợc xem là có ảnh
hƣởng nhất:
1.1. TOGAF (The Open
Khung kiến trúc nhóm mở)

Group

Architecture

Framework

–

TOGAF là một khung kiến trúc cung cấp phƣơng pháp luận nhằm thiết
kế, xây dựng và đánh giá một kiến trúc tổng thể về CNTT phù hợp nhất cho một
cơ quan, tổ chức.
Đặc trƣng của TOGAF là bản thân TOGAF không phải là một kiến trúc
tổng thể, mà TOGAF là phƣơng pháp luận, trong đó mô tả, giải thích các ƣớc
cụ thể để xây dựng kiến trúc tổng thể sao cho phù hợp với các yêu cầu nghiệp vụ
của tổ chức (Architecture Development Method – ADM). Do đó TOGAF hoàn
toàn độc lập về mặt công nghệ. Việc áp dụng TOGAF không phụ thuộc và bị
ảnh hƣởng bởi việc sử dụng công nghệ cụ thể nào.
Về tổng thể, TOGAF có 3 kiến trúc thành phần chính:
 Kiến trúc quy trình nghiệp vụ (Business Process Architecture): mô tả
các quy trình nghiệp vụ, cơ cấu tổ chức, cách thức tổ chức thực hiện chức năng
nhiệm vụ của một tổ chức.
 Kiến trúc hệ thống thông tin (Information System Architecture): gồm 2
phần:
+ Kiến trúc ứng dụng (Appliacation Architecture): mô tả về các ứng dụng
đƣợc triển khai (bao gồm các phần mềm tích hợp middleware) cũng nhƣ sự
tƣơng tác, mối quan hệ, trao đổi thông tin và dữ liệu giữa các ứng dụng.
+ Mô hình dữ liệu (Data Model): mô tả cấu trúc dữ liệu, cách thức lƣu
trữ, chia sẻ dữ liệu.
 Kiến trúc công nghệ (Technology Architecture): mô tả công nghệ và hệ
thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc triển khai ứng dụng CNTT.
Kiến trúc tổng thể của Đà Nẵng đƣợc xây dựng dựa trên phƣơng pháp
luận này.
1.2.

Khung kiến trúc Zachman
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Khác với TOGAF, Zachman không phải là phƣơng pháp luận để xây dựng
kiến trúc mà Zachman cung cấp một phƣơng pháp luận để mô tả về kiến trúc mà
chúng ta đang mong muốn xây dựng.
Khung kiến trúc Zachman là một lƣợc đồ mô tả, dựa trên các câu hỏi rất
cơ ản nhƣ: cái gì, nhƣ thế nào, khi nào, ai, ở đâu, và tại sao để mô tả các hệ
thống phức tạp nhƣ kiến trúc CNTT tổng thể. Xuất phát từ ý tƣởng đó, khung
kiến trúc Zachman đƣa ra quan niệm về các thành phần kiến trúc của tổ chức
đƣợc thể hiện trong các bảng, với các hàng đƣợc tạo thành từ cách nhìn vào hệ
thống từ một quan điểm cụ thể nào đó, và các cột đƣợc tạo thành từ 6 câu hỏi cơ
bản cái gì, nhƣ thế nào, khi nào, ai, ở đâu, và tại sao nêu trên.
Ƣu điểm của khung kiến trúc Zachman là cho phép tiếp cận một cách rất
hệ thống và đầy đủ để mô tả về chức năng, nhiệm vụ và quy trình nghiệp vụ của
một tổ chức. Tuy nhiên, nhƣợc điểm của khung kiến trúc Zachman là trong thực
tế rất ít khi ta cần trả lời đầy đủ các câu hỏi hay mô tả đầy đủ về hệ thống theo
các quan điểm do khung kiến trúc Zachman đƣa ra. Do đó, khi áp dụng khung
kiến trúc Zachman, trên thực tế một số quốc gia hay tổ chức chỉ áp dụng một số
hàng hoặc cột trong khung Zachman để xây dựng kiến trúc tổng thể.
1.3. FEA (Federal Enterprise Architecture – Khung kiến trúc liên bang)
FEA là khung kiến trúc chính phủ điện tử do Mỹ xây dựng.
Khung kiến trúc tổng thể liên ang đƣợc bao quát rất rộng về công nghệ
và nghiệp vụ. Nó đƣợc xây dựng thông qua một tập hợp các mô hình tham chiếu
có quan hệ với nhau đƣợc thiết kế để thuận tiện cho việc phân tích giữa các cơ
quan chính phủ và xác định các đầu tƣ tr ng lặp, khoảng cách và các cơ hội cho
việc cộng tác trong và giữa các cơ quan liên ang. Các mô hình tham chiếu này
cung cấp một khung chuẩn hoá để hƣớng dẫn, tổ chức, xây dựng và so sánh các
thành phần này trong hoạt động của cơ quan liên ang.
Mô hình tham chiếu FEA bao gồm các mô hình tham chiếu thành phần
nhƣ sau:
 Mô hình tham chiếu Hiệu suất (Performance Reference Model): là mô
hình chung để đánh giá hiệu suất cho các cơ quan chính phủ. Mô hình này giúp
các cơ quan quản lý tốt hơn các nghiệp vụ của mình, cung cấp cho các cơ quan
công cụ, phƣơng pháp để đánh giá hiệu quả đầu tƣ cho CNTT, tác động của
CNTT đến hiệu quả công việc chung. Mô hình tham chiếu hiệu suất đƣa ra một
“ngôn ngữ chung” để các cơ quan có thể mô tả hiệu suất và các biện pháp đƣợc
sử dụng để đạt đƣợc các mục tiêu công việc.
 Mô hình tham chiếu Nghiệp vụ (Business Reference Model): là mô
hình các chức năng chuyên môn (nghiệp vụ) của Chính phủ, trong đó ao gồm
các chức năng nội bộ trong các cơ quan và các dịch vụ cung cấp cho ngƣời dân.
Các chức năng này là độc lập với các cơ quan, đơn vị thực hiện chúng. Mô hình
này mô tả chính phủ liên bang Mỹ theo các lĩnh vực nghiệp vụ thay vì mô tả
theo các cơ quan cụ thể.
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 Mô hình tham chiếu Dịch vụ (Service Reference Model): là khung chức
năng hƣớng nghiệp vụ, phân loại các thành phần dịch vụ theo cách thức các dịch
vụ này hỗ trợ các mục tiêu nghiệp vụ và hiệu suất. Mô hình này giúp xác định và
phân loại các thành phần dịch vụ theo chiều ngang (giữa các cơ quan c ng cấp)
và theo chiều dọc (giữa các cơ quan trung ƣơng, địa phƣơng) để hỗ trợ các cơ
quan liên bang và các khoản đầu tƣ cho CNTT.
 Mô hình tham chiếu Kỹ thuật (Technical Reference Model): là khung
nghiệp vụ xây dựng dựa trên các thành phần, quy định các chuẩn và các công
nghệ hỗ trợ việc cung cấp các dịch vụ, nhằm thống nhất về mặt kỹ thuật của các
giải pháp ứng dụng ở các cơ quan chính phủ.
 Mô hình tham chiếu Dữ liệu (Data Reference Model): là khung dựa trên
các chuẩn và có tính linh hoạt nhằm giúp các cơ quan có thể chia sẻ, sử dụng
chung thông tin nhờ các mô tả theo chuẩn về các dữ liệu dùng chung và khuyến
khích việc quản lý dữ liệu đồng bộ.
2. Lựa chọn Phƣơng pháp luận xây dựng Kiến trúc CPĐT
Qua các phân tích nêu trên cho thấy mỗi phƣơng pháp đều có những ƣu và
nhƣợc điểm khác nhau và đƣợc áp dụng khác nhau vào từng trƣờng hợp cụ thể.
Kinh nghiệm xây dựng kiến trúc tổng thể cho chính phủ tại các quốc gia tiến
tiến nhƣ Mỹ, Đức, Singapore cho thấy việc lựa chọn phƣơng pháp luận để xây
dựng kiến trúc tổng thể không nhất thiết phải lựa chọn một phƣơng pháp, mà
phải linh động kết hợp, phát triển thành một phƣơng pháp riêng để xây dựng
kiến trúc tổng thể riêng phù hợp với đặc thù riêng của từng quốc gia. Đến nay,
chính phủ một số nƣớc đã an hành khung kiến trúc cho hệ thống của mình nhƣ
FEA (Mỹ), SAGA (Đức), AGA (Úc), SGEA (Singapore), OIO (Đan Mạch)….
Tƣơng tự, với việc xây dựng kiến trúc tổng thể cho chính phủ điện tử tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu, đề xuất chọn phƣơng pháp “lai” giữa các phƣơng pháp trên nhằm
phù hợp với hiện trạng đặc thù của tỉnh. Cụ thể:
Sử dụng các kiến trúc thành phần theo phƣơng pháp luận Khung kiến trúc
của TOGAF;
Mô tả về kiến trúc mà chúng ta đang mong muốn xây dựng theo Khung
kiến trúc Zachman;
Và cuối cùng sử dụng tập hợp các mô hình tham chiếu theo Khung kiến
trúc liên bang FAF.
II. Sơ đồ tổng thể Kiến trúc Chính quyền điện tử
Phần này phân tích mối quan hệ với Sơ đồ tổng thể Khung Kiến trúc
Chính phủ điện tử Việt Nam nêu tại Văn ản số 1178/BTTTT-THH ngày
21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông và sơ đồ Kiến trúc CQĐT cấp tỉnh
Và các hệ thống ứng dụng, hệ thống thông tin trong Kiến trúc CQĐT tỉnh
cũng là một phần của Kiến trúc CPĐT VN;
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Các hệ thống ứng dụng, hệ thống thông tin trong Kiến trúc CQĐT tỉnh kết
nối với nhau thông qua Nền tảng liên thông, kết nối cấp tỉnh (LGSP), và kết nối
đến các HTTT cấp quốc gia thông qua Nền tảng liên thông, kết nối quốc gia
(NGSP).
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1. Sơ đồ tổng thể Khung kiến trúc chính quyền điện tử Việt Nam:
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2. Sơ đồ tổng thể Khung Kiến trúc CQĐT cấp tỉnh
Trên cơ sở hƣớng dẫn Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Quốc gia ở trên, ta xây dựng Khung Kiến trúc CQĐT cấp
tỉnh:

Mô hình trên đƣợc iểu diễn tham chiếu theo mô hình Kiến trúc thành phần nhƣ sau:
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Người Dùng

Hệ Thống Ngoài
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Mạng Trực Tuyến

Công
Dân
(Internet)

Hệ thống của

Ngân Hàng

Chính Phủ/Bộ

Kênh Dữ Liệu
(Media)

Công Chức
(Email)
KIOSKS

SMS

Phone/Fax

Dịch Vụ Cho Công Dân

Luồng Nghiệp Vụ Chính

Lĩnh vực

Lĩnh vực

Lĩnh vực

Đăng ký
kinh doanh

Xây dựng

Đất đai

Lĩnh vực

Lĩnh vực

Đấu thầu

Bưu chính

Lĩnh vực Giao
thông đường bộ

Thi đua khen
thưởng

Dịch Vụ Cho
Công Dân
Cổng công dân
(Citizen Portal)
Cổng giao dịch
TMDT

Lĩnh vực

ký và thành lập
doanh nghiệp

Công nghiệp
tiêu dùng

Lĩnh vực
Giải quyết

Lĩnh vực

Lĩnh vực Quy

Lĩnh vực

hoạch, kiến
trúc
Lĩnh vực
Lĩnh vực Xây
dựng trong các

Lĩnh vực
Môi
trường
Lĩnh vực

khu công nghiệp
Lĩnh vực Nghệ

Lưu thông
hàng hóa

Kế hoạch Đầu tư

chính tư pháp

Quản Lý Chính Quyền

Lĩnh vực Đăng

KNTC
Lĩnh vực

Lĩnh vực Hành

Lĩnh vực

Ứng Dụng

Lĩnh vực
Điện

Dầu khí
Lĩnh vực

Dữ Liệu

lý văn bản và
điều hành
CSDL Văn bản

KTXH phục vụ
điều hành

quy phạm pháp
luật
Chữ Ký Số

Tài nguyên - Môi
trường

thuật biểu diễng

Khác …

Luồng Dịch Vụ

Dịch Vụ Hỗ Trợ Nghiệp Vụ

Nghiệp Vụ

Cổng Thông tin

Hệ thống Quản

- Giao tiếp điện
tử (TT-GTDT)
Trang thông tin

lý văn bản và
điều hành
HTTT tổng

điện tử các cơ
quan, đơn vị
Hệ thống Quản

hợp KTXH phục
vụ điều hành
Phần mềm chuyên

Dịch Vụ Hỗ Trợ

Hệ thống thư

Quản lý an toàn

điện tử

bảo mật thông
tin

Dịch vụ CSDL

Quản lý hệ

dùng chung

thống và mạng

ngành phục vụ công
tác quản lý nội bộ

Dịch Vụ BI

Công Dân/

Đăng ký doanh

Dân Cư

Doanh Nghiệp

Thống kê tổng

Đất Đai

Công chức

(BI & Analytics)

Ứng dụng Nền tảng

Thực và Phân Quyền
(Auth & Authz Platform)

Cổng Thông Tin
(Portal Platform)

Tích hợp ứng

(Performance Mgmt)

dụng & dữ liệu

Thanh Toán

Tìm kiếm, tạo báo

Tích hợp với hệ

Điện Tử

cáo

thống bên ngoài

Danh mục dùng

Tài chính

Cổng Thông

chung

Tài Liệu Văn Bản

GIS

Điều Hành

Tin Tỉnh
Một cửa điện

Bảo hiểm

Văn bản QPPL

Khác…

tử

Ứng dụng nền tảng Quản Lý

Ứng dụng nền tảng Quản

Ứng dụng nền tảng

Ứng dụng nền

Văn Bản

Lý Quy Trình Nghiệp Vụ

Tích Hợp Hệ Thống

tảng BI

Mạng Dữ liệu/

Quản lý Hệ

Lưu trữ

An toàn thông tin

Tiếng nói

thống/Mạng

HĐH/CSDL

mức hạ tầng

P

trình

Đánh giá năng suất

hợp về dân số

Ứng dụng nền tảng Xác

Tích hợp quy

CSDL Ứng Dụng

nghiệp

Cán Bộ

Dịch Vụ Tích Hợp

Phân tích & BI

CSDL Dùng Chung & Master Data

Ứng Dụng
Nền Tảng

HTTT tổng hợp

Thư Điện Tử

Văn bằng
Tư pháp
chứng chỉ
Lĩnh vực

Khác …

Hạ Tầng

Hệ thống Quản

Lý lịch tư pháp

lý Văn bản
QPPL

Cơ Sở
Vật Chất

NGSP

Thư Điện Tử

Mạng Nội Bộ

Doanh Nghiệp
(Intranet)

Cổng Thanh Toán

Hạ Tầng Email

Máy Chủ

Máy Trạm

Khác …

(Desktop/Laptop)

P

Trung Tâp Tích Hợp

Văn phòng Sở/Ban/

Dữ Liệu của Tỉnh

Ngành

Mô hình Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh
3. Mô hình thành phần của Kiến trúc CQĐT cấp tỉnh
Mô hình của Kiến trúc CQĐT cấp tỉnh ao gồm các thành phần chính sau:
3.1.

Ngƣời sử dụng và các hệ thống ngoài
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Ngƣời dùng bao gồm các đối tƣợng sử dụng, và cung cấp dịch vụ công trực
tuyến thông qua hệ thống chính quyền điện tử:
- Công dân/Doanh nghiệp: là ngƣời dùng cuối, sử dụng các dịch vụ công
trức tuyến của sở/ban/ngành trong tỉnh.
- Công chức: là cán bộ, công chức, và lãnh đạo của UBND, Sở, Ban,Ngành,
Huyện, Xã trong tỉnh cùng tham gia vào cung cấp dịch vụ, và giải quyết yêu cầu
dịch vụ của công dân và doanh nghiệp.
Hệ thống ngoài bao gồm các tổ chức thuộc chính phủ, bộ, ngân hàng, và các
hệ thống khác cùng tham gia và hỗ trợ triển khai dịch vụ công trực tuyến, các hệ
thống ngoài này đƣợc tƣơng tác thông qua nền tảng tích hợp (LGSP) của tỉnh, các
hệ thống ngoài bao gồm:
- Hệ thống của Bộ/Chính phủ: CQĐT tỉnh tích hợp và trao đổi thông tin với
các hệ thống của Bộ/Chính phủ thông qua nền tảng tích hợp (LGSP).
- Hệ thống thanh toán ngân hàng: CQĐT tỉnh tích hợp và thực thanh toán
trực tuyến với hệ thống thanh toán ngân hàng thông qua nền tảng tích hợp (LGPS).
- Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô quốc gia (NGSP): CQĐT tỉnh thực hiện
tích hợp và trao đổi thông tin với 06 CSDL quốc gia (Dân cƣ, Bảo hiểm, Đăng ký
kinh doanh, Đất đai, Tài chính, Thống kê tổng hợp về dân số), và các hệ thống
thông tin của Bộ & Chính phủ thông qua NGSP, bằng việc sử dụng nền tảng tích
hợp tỉnh LGSP.
Chi tiết của nền tảng tích hợp tỉnh LGSP đƣợc mô tả chi tiết trong mục
“Kiến trúc Tích hợp, Liên thông (LGSP) ”.
3.2.

Kênh

Có những kênh triển khai dịch vụ khác nhau, qua đó các đối tƣợng trong lớp
Người Dùng và Hệ Thống Ngoài có thể tƣơng tác, truy cập, và sử dụng các dịch
vụ.
Các kênh bao gồm:
- Mạng trực tuyến (Internet): các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến cung
cấp cho công dân và doanh nghiệp thông qua kênh này;
- Mạng nội bộ (Intranet/LAN/WAN/MAN): các ứng dụng dịch vụ nghiệp
vụ phục vụ, tham gia, và hỗ trợ triển khai dịch vụ công, đƣợc sử dụng bởi các cán
bộ của UBND, Sở, Ban, Ngành, Huyện, Thị, Xã trong tỉnh;
- Thƣ điện tử (Email): Khi CNTT bắt đầu phát triển, một hình thức liên lạc,
trao đổi thông tin mới xuất hiện, đó là thƣ điện tử. Thƣ điện tử giúp gửi thông tin
đến nhiều ngƣời nhận cùng một lúc, và có thể gửi kèm các văn ản điện tử. Hiện
nay hầu hết các tỉnh thành đều có hệ thống thƣ điện tử, chủ yếu phục vụ trao đổi
công việc giữa các cơ quan nhà nƣớc, và tiếp nhận góp ý từ phía ngƣời dân. Đây là
một phƣơng thức trao đổi thông tin hiệu quả trong công việc giữa các cơ quan Nhà
nƣớc, giữa các bộ phận và cá nhân;
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- KIOSKS: Kiosk là các máy tính chuyên dụng đƣợc sử dụng nhằm mục
đích cung cấp thông tin, hoặc một dịch vụ nào đó cho ngƣời d ng. Kiosk thƣờng
tƣơng tác với ngƣời dùng thông qua giao diện màn hình cảm ứng nên có tính thân
thiện và dễ sử dụng.Trong những năm gần đây, khi công nghệ cảm ứng phát triển
mạnh, các kiosk đƣợc sử dụng ngày càng nhiều nhằm cung cấp thông tin cho ngƣời
dân tại các vị trí công cộng, hoặc cung cấp thông tin tra cứu, hỏi đáp, đánh giá độ
hài lòng… thƣờng đặt tại các địa điểm tiếp dân của các cơ quan ủy ban nhân dân
cấp huyện, xã…
- SMS;
- Phone/Fax: Ngƣời dân có thể gọi điện thoại đến các cơ quan nhà nƣớc
thông qua điện thoại di động hoặc điện thoại cố định. Thông thƣờng hình thức giao
tiếp này nhằm cung cấp thông tin cho ngƣời dân hoặc liên lạc công việc giữa các
cán bộ, công chức giữa các cơ quan. Hoặc giữa các cơ quan nhà nƣớc có thể gửi
văn ản bằng máy fax để nhận thông tin nhanh hơn so với việc gửi văn ản giấy.
- Kênh Dữ Liệu (Media): đƣợc sử dụng để tƣơng tác với các hệ thống bên
ngoài.
3.3. Luồng nghiệp vụ chính
Dịch vụ cổng thông tin điện tử: Là điểm truy cập duy nhất của cơ quan trên
môi trƣờng mạng, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng
dụng mà qua đó ngƣời dùng có thể khai thác, sử dụng và cá nhân hóa việc hiển thị
thông tin (Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định
về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử
hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước). Cụ thể:
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Cổng thông tin điện tử là điểm truy cập chính đến tất cả các website của các
cơ quan quản lý hành chính trên địa bàn tỉnh; liên kết, tich hợp, trao đổi thông tin
giữa các trang thành phần, các hệ thống tác nghiệp của Sở, Ban ngành tỉnh, UBND
các huyện, thị xã, thành phố để cung cấp thông tin, dịch vụ hành chính công. Sẳn
sàng tích hợp, liên kết với Cổng thông tin điện tử Chính phủ, các Bộ ngành.
Thành phần đảm bảo việc lấy ngƣời sử dụng làm trung tâm trong cung cấp
dịch vụ. Thành phần này cung cấp các khả năng liên quan trực tiếp đến quản lý
ngƣời sử dụng dịch vụ (cả bên ngoài lẫn bên trong), các nghiệp vụ tƣơng tác với
ngƣời sử dụng dịch vụ, nằm ở phía ngoài (front end) của một nghiệp vụ và là giao
diện với nhiều đối tƣợng sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, thành phần này còn đảm bảo
sự nhất quán về việc truy cập sử dụng dịch vụ, ứng dụng của ngƣời sử dụng dịch
vụ trên các kênh truy cập khác nhau. Đây là thành phần đảm bảo sự thông suốt cho
ngƣời sử dụng trong việc sử dụng đa kênh truy cập.
Dịch vụ cổng thông tin điện tử phải tuân thủ chỉ đạo của Phó Thủ tƣớng
Thƣờng trực Chính phủ Trƣơng Hòa Bình tại Văn ản số 1665/VPCP-KSTT ngày
13/02/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc liên kết, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ
thống thông tin một cửa điện tử.
Các dịch vụ cơ ản bao gồm:
 Các dịch vụ công trực tuyến: Là những chức năng/nhóm chức năng dịch
vụ chính tham gia vào cung cấp hỗ trợ triển khai các dịch vụ công (DVC), dịch vụ
công trực tuyến (DVCTT). Nhóm dịch vụ bao gồm:
- Nhóm lĩnh vực DVC mức 2.
- Nhóm lĩnh vực DVC mức 3, 4: dịch vụ phục vụ công dân, và doanh
nghiệp - chính là các TTHC có độ ƣu tiên triển khai và đƣợc phân loại theo các
lĩnh vực.
- Dịch vụ phục vụ Quản lý chính quyền - chính là các quy trình nghiệp vụ
nội bộ của tỉnh, Sở, Ban, Ngành phục vụ cho việc triển khai, quản lý và điều hành
dịch vụ công trực tuyến.
 Quản lý nội dung: là một thành phần riêng iệt của cổng thông tin điện
tử,có chức năng lƣu trữ, quản lý và phân phối nội dung cho một hoặc nhiều kênh
trên cổng thông tin điện tử. Dịch vụ quản lý nội dung là một tập hợp các nhiệm vụ
và quy trình quản lý nội dung rõ ràng, hƣớng tới công ố trên các cổng thông tin
điện tử (và các kênh truy cập tƣơng tự) trong suốt vòng đời, từ lúc tạo ra cho đến
khi lƣu trữ. Dịch vụ này là sự kết hợp giữa các yếu tố con ngƣời, các quy trình và
công nghệ cho phép các cổng thông tin điện tử quản lý nội dung thông tin điện tử
thông qua tất cả các giai đoạn vòng đời của nội dung. Dịch vụ này sử dụng một cơ
chế quản lý nội dung đa dạng, nhanh chóng và hiệu quả cho ngƣời d ng để xây
dựng, triển khai và duy trì nội dung của cổng thông tin điện tử. Quản lý nội dung
thƣờng ao gồm các thành phần con và có các chức năng cơ ản sau đây:
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+ Thành phần tạo nội dung: Thực hiện chức năng tạo nội dung;
+ Thành phần soạn thảo: Thực hiện chức năng điều chỉnh thông điệp nội
dung và cách thức phân phối, gồm cả việc biên dịch và định vị;
+ Xuất bản: Thực hiện chức năng phát hành nội dung để sử dụng;
+ Quản trị: Thực hiện chức năng quản lý cấp phép truy cập đến các thƣ
mục, tệp tin, thƣờng đƣợc thực hiện bằng cách gán quyền truy cập cho nhóm ngƣời
d ng hoặc vai trò của ngƣời d ng.
 Tìm kiếm, truy vấn: Khi CQNN cung cấp càng nhiều thông tin trên cổng
thông tin điện tử, việc tìm kiếm ằng từ khóa sẽ giúp ngƣời sử dụng có thể nhanh
chóng tìm thấy những thông tin cần thiết. Các thông tin đƣợc cung cấp trên cổng
thông tin điện tử không chỉ ao gồm thông tin có cấu trúc (chẳng hạn nhƣ cơ sở dữ
liệu), mà còn là thông tin phi cấu trúc (nhƣ tệp tin .html, .txt,.doc, .xls,docx, .xlsx,
.ppt, .pdf.. ), do đó, cổng thông tin điện tử tích hợp một công cụ tìm kiếm để cung
cấp chức năng tìm kiếm ằng từ khóa.Mặt khác, hệ thống phải hỗ trợ việc tìm kiếm
toàn văn (fulltext search).
Khả năng tìm kiếm linh hoạt: hệ thống phải cho phép tìm kiếm nội dung
thông tin bên trong cổng thông tin hoặc các nội dung thông tin bên ngoài cổng
thông tin (là các we site đã đƣợc xây dựng từ trƣớc và đang hoạt động độc lập).
 Quản lý ngƣời sử dụng, đăng nhập một lần: Quản lý ngƣời sử dụng làmột
cơ chế xác thực để cung cấp cho những ngƣời quản trị cổng thông tin điện tử một
phƣơng thức để xác định và kiểm soát trạng thái ngƣời sử dụng đăng nhập vào
cổng thông tin điện tử. Dịch vụ này cũng cung cấp một cơ chế cấp quyền để xác
định các quyền khác nhau của ngƣời sử dụng. Quản lý ngƣời sử dụng là một chức
năng cần thiết khi cung cấp các dịch vụ trực tuyến trên cổng thông tin điện tử. Hầu
hết cơ chế quản lý ngƣời sử dụng d ng định danh/mật khẩu và mã xác nhận để xác
thực ngƣời sử dụng. Ngoài ra, cũng có thể áp dụng cơ chế hạ tầng khóa công khai
để xác thực ngƣời sử dụng. Khi các CQNN xây dựng các ứng dụng khác nhau, mỗi
ứng dụng có tài khoản ngƣời sử dụng và cơ chế xác minh mật khẩu riêng. Điều đó
có nghĩa là ngƣời sử dụng phải đăng nhập lại khi họ muốn sử dụng các hệ thống
khác nhau. Đăng nhập một lần là cơ chế liên thông xác thực ằng định danh giữa
các hệ thống khác nhau, ngƣời sử dụng chỉ cần đăng nhập duy nhất một lần và có
thể sử dụng, truy cập các hệ thống khác nhau.
 Quản lý iểu mẫu điện tử: thành phần này sẽ xuất hiện khi các
CQNNcung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2. Tại các thành phần phía sau
(back-end), CQNN sử dụng thành phần này để đƣa các iểu mẫu hay các tệp tin
lên cổng thông tin điện tử. Ở các thành phần phía trƣớc (front-end), ngƣời d ng có
thể tải về các iểu mẫu hoặc các tập tin này.
 Thông áo: Khi CQNN cung cấp chức năng ứng dụng trực tuyến trên
cổngthông tin điện tử, ngƣời sử dụng có thể nộp hồ sơ qua các ứng dụng trên mạng
Internet. Thông áo là một cơ chế mà các CQNN có thể chủ động cung cấp cho
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ngƣời sử dụng iết trạng thái hiện tại của việc xử lý công việc trực tuyến. Các kênh
thông áo ao gồm: thƣ điện tử, fax, tin nhắn ngắn,... Các kênh thông áo sẽ đƣợc
tích hợp vào cổng thông tin điện tử.
 Cá nhân hóa: cho phép thiết lập các thông tin khác nhau, trình bày các
v ng thông tin khác nhau, ố cục lại các giao diện hiển thị theo từng ngƣời sử
dụng độc lập. Bên cạnh đó, ngƣời sử dụng đƣợc phép tạo một không gian lƣu trữ
tài liệu riêng tƣ, lịch làm việc và các ghi nhớ công việc mà không ai có thể xem
đƣợc.
 Quản trị tập trung: cung cấp một màn hình quản trị tập trung. We master
có thể quản lý toàn ộ các khu vực máy chủ của cổng thông tin, kết hợp khả năng
quản lý nội dung we và cộng tác trong nội ộ cũng nhƣ ên ngoài từ một khu vực
duy nhất. Các chức năng ao gồm: phân cấp Site (Site hierarchy), Bảo mật
(Security), Chống virus (Anti Virus), Sao lƣu & Khôi phục (Backup & Restore) và
Triển khai nội dung (Content Deployment).
 Có khả năng phân tải chịu lỗi (load-balancing và fail-over): cho phép
phục vụ một số lƣợng lớn các kết nối đồng thời (cho cả ngƣời d ng khai thác thông
tin, cập nhật thông tin và quản trị) với tốc độ nhanh;
3.4.

Ứng dụng

Ứng dụng gồm các nhóm ứng dụng cần thiết để hỗ trợ cho việc triển khai,
quản lý và điều
hành dịch vụ công trực tuyến. Các nhóm ứng dụng chính này đƣợc chia theo
các nhóm sau:
- Nhóm ứng dụng phục vụ công dân và doanh nghiệp;
- Nhóm ứng dụng phục vụ công dân và doanh nghiệp;
- Nhóm ứng dụng phục vụ triển khai luồng dịch vụ;
- Nhóm ứng dụng phục vụ cho các nghiệp vụ nội bộ của sở, ban, ngành;
- Nhóm ứng dụng hỗ trợ;
- Nhóm ứng dụng hỗ trợ phân tích và tổng hợp báo cáo;
- Nhóm ứng dụng hỗ trợ tích hợp nghiệp vụ, tích hợp ứng dụng dữ liệu, và
tích hợp với hệ thống bên ngoài.
3.5. Dữ liệu
Dữ liệu gồm các dữ liệu có cấu trúc (các CSDL,..) và phi cấu trúc (Tài liệu,
Nội dung văn ản) đƣợc lƣu trữ, quản lý, và chia sẻ giữa các hệ thống ứng dụng
trong các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, và các hệ thống thuộc chính phủ/bộ, ngân
hàng… để cung cấp, triển khai dịch vụ công trực tuyến tốt hơn và hiệu quả hơn.
Thành phần dữ liệu đƣợc chia thành 02 loại nhƣ sau:
- CSDL dùng chung & Master data:
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o 06 CSDL cấp quốc gia: Dân cƣ; Bảo hiểm; Đăng ký kinh doanh; Đất đai;
Tài chính; Thống kê tổng hợp về dân số;
o CSDL cấp tỉnh: Thông tin hộ chiếu ngƣời nƣớc ngoài; Thông tin đăng ký
khai sinh; Thông tin áo cáo tác động môi trƣờng; Thông tin cán bộ, công chức,
viên chức; Danh mục và mã.
- CSDL ứng dụng:
o Cổng thông tin tỉnh
o Một cửa điện tử
o Tài liệu văn ản điều hành
o GIS
o Khác...
3.6. Ứng dụng nền tảng
Bao gồm các nền tảng đƣợc sử dụng để phát triển hoặc triển khai các ứng
dụng, ứng dụng dịch vụ, các ứng dụng nền tảng bao gồm:
-

Ứng dụng nền tảng xác thực và phân quyền;
Ứng dụng nền tảng Cổng thông tin
Ƣng dụng nền tảng Quản lý văn ản
Ứng dụng nền tảng Quản lý quy trình nghiệp vụ
Ứng dụng nền tảng Tích hợp hệ thống
Ứng dụng nền tảng BI

Các ứng dụng nền tảng (Xác thực & phân quyền; Cổng thông tin; Quản lý
quy trình nghiệp vụ; Tích hợp hệ thống) là các thành phần chính để xây dựng nền
tảng tích hợp tỉnh LGSP.
3.7.

Hạ tầng

Hạ tầng bao gồm các công nghệ và tiêu chuẩn cho các phần mềm, phần mềm
nền tảng, và phần cứng để hỗ trợ và cho phép cung cấp, phát triển các thành phần
ứng dụng dịch vụ trong lớp ứng dụng.
3.8.

Cơ sở vật chất

Cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến.
3.9.

Quản lý chỉ đạo

Bao gồm công tác chỉ đạo, tổ chức, xây dựng các chính sách, các chuẩn,
hƣớng dẫn, đào tạo, truyền thông để triển khai Kiến trúc CQĐT cấp tỉnh:
 Chính sách về An toàn, bảo mật thông tin:
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Đƣợc hiểu là một tập các tiêu chuẩn đảm bảo cung cấp các dịch vụ an toàn,
bảo mật thông tin trong sử dụng các ứng dụng, dịch vụ của chính quyền điện tử cấp
tỉnh. Các thành phần bộ phận của mô hình thành phần đều có các chính sách về an
toàn bảo mật thông tin cần giải quyết, và các giải pháp cần đƣợc phát triển và quản
trị ở mức tổng thể để có thể áp dụng cho tất cả các thành phần thuộc mô hình.
 Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Thành phần này đƣợc hiểu là các tiêu chuẩn kỹ thuật đi kèm với các thành
phần trong mô hình thành phần. Các tiêu chuẩn đƣợc sử dụng nhằm đảm bảo khả
năng tƣơng tác liên thông giữa các thành phần. Các tiêu chuẩn kỹ thuật giới hạn sự
lựa chọn các giao diện kết nối nhằm đảm bảo khả năng tƣơng tác liên thông, tuy
nhiên, việc giới hạn này phải đảm bảo tính linh hoạt trong việc lựa chọn giải pháp
cho các ứng dụng/dịch vụ, không phụ thuộc vào các giải pháp/sản phẩm đóng kín.
 Quy định, quy chế:
Thành phần này bao gồm các luật, quy định, quy chế của chính quyền địa
phƣơng quy định việc phát triển, quản lý, sử dụng, và duy trì các thành phần trong
mô hình thành phần. Các quy định, quy chế thực hiện nhiệm vụ củng cố việc thực
thi các thực hành, các tiêu chuẩn trong mô hình thành phần.
 Tổ chức và điều hành:
Thành phần này bao gồm một cấu trúc và các quy trình thực hiện chức năng
hỗ trợ ra quyết định liên quan đến phát triển chính quyền điện tử cấp tỉnh. Cụ thể
hơn, thành phần này tạo cơ sở thực hiện việc phát triển, xem xét, sửa đổi bổ sung,
thông qua các thành phần thuộc mô hình thành phần của chính quyền điện tử cấp
tỉnh.
 Truyền thông và Đào tạo:
+ Truyền thông: Thực hiện chức năng truyền tải thông điệp về giá trị của
việc sử dụng các ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao nhận thức về
chính quyền điện tử nói chung cho các đối tƣợng liên quan.
+ Đào tạo: Đào tạo các chủ thể liên quan thực hiện việc lập kế hoạch phát
triển chính quyền điện tử cấp tỉnh, triển khai phát triển các hệ thống trong chính
quyền điện tử, và mua sắm tài sản trong chính quyền điện tử cấp tỉnh, nhận thức ý
nghĩa của mô hình thành phần, và sẵn sàng xây dựng các ứng dụng, dịch vụ và cơ
sở hạ tầng thông tin tuân thủ theo các đặc tả quy định trong mô hình thành phần.
 Sau đây chi tiết về các thành phần trong mô hình thành phần chính quyền
điện tử:

Trang 117

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ver1.0

Mô hình thành phần chi tiết của Chính quyền điện tử cấp tỉnh
III. Mô tả chi tiết các thành phần trong sở đồ tổng thể của Khung kiến
trúc CQĐT cấp tỉnh
Kiến trúc thành phần của Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh
gồm:
- Kiến trúc nghiệp vụ: Kiến trúc nghiệp vụ mô tả các nghiệp vụ cần thiết
đáp ứng hoạt động hành chính của cơ quan Chính quyền Tỉnh. Nó mô tả, phân loại
nghiệp vụ và cấu trúc các dòng nghiệp vụ của Tỉnh dƣới góc độ các chức năng
nghiệp vụ và các quy trình nghiệp vụ. Các quy trinh nghiệp vụ của tỉnh Bà RịaVũng Tàu trƣớc hết, và quan trọng nhất là là 1.652 dịch vụ công trên 1705 thủ tục
hành chính đã đƣợc UBND Tỉnh xác định, ngoài ra sẽ ao gồm các quy trinh nội
ộ chung trên phạm vi toàn tỉnh, cũng nhƣ các quy trinh nội ộ của từng đơn vị.
- Kiến trúc ứng dụng: Kiến trúc ứng dụng xác định các ứng dụng và các
dịch vụ để hỗ trợ nghiệp vụ của chính quyền đã đƣợc định nghĩa trong kiến trúc
nghiệp vụ. Khi phân tích các quy trinh nghiệp vụ, ngoài việc xác định các ứng
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dụng theo lĩnh vực nghiệp vụ, sẽ xác định đƣợc các thành phần ứng dụng chia sẻ
và các dịch vụ chia sẻ (dung chung) để hỗ trợ cho các ứng dụng. Điều đó làm cho
việc triển khai các ứng dụng sẽ tận dụng kế thừa đƣợc các kết quả đã xây dựng
trƣớc và các đơn vị sẽ chỉ tập trung vào các ứng dụng nghiệp vụ của mình.
- Kiến trúc thông tin, dữ liệu: Kiến trúc thông tin, dữ liệu xác định dữ liệu
nào sẽ d ng để hỗ trợ cho các dịch vụ và các nghiệp vụ. Chính quyền Tỉnh không
chỉ phải xây dựng tài sản dữ liệu cho mỗi dịch vụ Chính quyền điện tử, mà phải
xây dựng cơ chế tích hợp dữ liệu, trao đổi chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị
- Kiến trúc công nghệ: Kiến trúc công nghệ xác định công nghệ nào
sẽđƣợc triển khai để cung cấp môi trƣờng phát triển các ứng dụng, hỗ trợ việc cung
cấp các dịch vụ và quản lý dữ liệu.
Ngoài ra, khi thiết lập Kiến trúc Chính quyền điện tử 03 thành phần khác
cũng đƣợc đề cập đến nhƣ những nguyên tắc đảm ảo sự phát triển của Kiến trúc
Chính quyền điện tử, đó là:
- Kiến trúc an toàn thông tin: Kiến trúc an toàn thông tin xác định cơ
chếan toàn giữa các thành phần cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu và các thành phần ứng
dụng khác nhau. Kiến trúc an toàn thông tin định hƣớng phát triển các ứng dụng và
cơ sở dữ liệu và hạ tầng kỹ thuật, sao cho đảm ảo tƣơng tác an toàn. Kiến trúc an
toàn thông tin có thể đƣợc xem là một thành phần thuộc Kiến trúc công nghệ.
- ác tiêu chu n áp dụng đ i với kiến trúc: Liên quan đến tất cả các
tiêuchuẩn kỹ thuật ( ắt uộc hoặc khuyến nghị), các hƣớng dẫn và kinh nghiệm áp
dụng trên thực tế.
- Quá trình chuyển đổi: Quá trình chuyển đổi từ kiến trúc hiện hành đến
kiến trúc mục tiêu sẽ là quá trình đầu tƣ xây dựng và phát triển, với lộ trình phát
triển thông qua lập kế hoạch đầu tƣ CNTT, quản trị cấu hình và kiểm soát thay đổi.
Các thành phần Kiến trúc có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, phát triển Kiến
trúc Chính quyền điện tử trƣớc tiên xuất phát từ nhu cầu phát triển về nghiệp vụ,
các dịch vụ nghiệp vụ đƣợc tin học hóa, cung cấp dịch vụ trực tuyến mức độ ngày
càng cao (mức 3,4), đó là quá trình các kiến trúc thành phần phát triển tƣơng ứng
(từ ứng dụng, thông tin, dữ liệu đến hạ tầng công nghệ). Trong các phần sau đây
khi phân tích về Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tài liệu sẽ
đề cập chi tiết các thành phần Kiến trúc.
Ngoài ra các Kiến trúc thành phần đƣợc ánh xạ tƣơng ứng với Khung kiến
trúc chính phủ điện tử:
- Kiến trúc nghiệp vụ: Kiến trúc nghiệp vụ thể hiện những dịch vụ cung
cấp ra ên ngoài của hệ thống, ao gồm tầng dịch vụ hành chính công trực tuyến
(DVCTT), dịch vụ cổng. Ngƣời d ng ên ngoài (công dân, doanh nghiệp, các cơ
quan, công chức, …) thông qua các kênh giao tiếp sẽ tiếp cận đến các dịch vụ
đƣợc cung cấp ởi hệ thống của CQĐT.
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- Kiến trúc ứng dụng: Kiến trúc ứng dụng ao gồm các ứng dụng cần thiết
cho hoạt động nội ộ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Ứng dụng ở đây, đƣợc
phân loại thành các ứng dụng nội ộ, các ứng dụng của tỉnh, các ứng dụng d ng
chung cấp quốc gia và các ứng dụng phục vụ tổng hợp và áo cáo.
- Kiến trúc thông tin dữ liệu: Kiến trúc thông tin dữ liệu là tầng CSDL
phục vụ cho các ứng dụng.
- Kiến trúc công nghệ: Kiến trúc công nghệ ao gồm tầng hạ tầng kỹ thuật
và các dịch vụ chia sẻ.
1. Kiến trúc nghiệp vụ
1.1. Mô hình tham chiếu Kiến trúc nghiệp vụ
Dòng nghiệp vụ
Nghiệp vụ

Quy trình Nghiệp vụ
Mô hình tham chiếu Kiến trúc nghiệp vụ
Mô hình tham chiếu Kiến trúc nghiệp vụ gồm 3 lớp:
- Dòng nghiệp vụ: thể hiện loại nghiệp vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn cung
cấp một loại dịch vụ nhất định, ví dụ dịch vụ cung cấp đăng ký kinh doanh cho
doanh nghiệp, dịch vụ cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, …,
- Nghiệp vụ: là loại hình nghiệp vụ cụ thể ên trong từng dòng nghiệp vụ,
cung cấp theo nhu cầu của ngƣời d ng, tƣơng ứng với từng thủ tục dịch vụ, ví dụ
dịch vụ cấp đổi giấy phép lái xe là một thủ tục dịch vụ trong dòng nghiệp vụ cấp
giấy phép lái xe.
- Quy trình nghiệp vụ: là quy trình xử lý nghiệp vụ ên trong, luồng công
việc ên trong tổ chức để xử lý cung cấp dịch vụ theo nhu cầu ên ngoài.
1.2.

Phân tích mô hình xử lý nghiệp vụ ở mức logic

- Tin học hóa quy trình, nghiệp vụ nội ộ, liên thông trong xử lý hồ sơ hành
chính công của các cơ quan hành chính nhà nƣớc trên địa àn tỉnh, giúp lãnh đạo
theo dõi, quản lý, kiểm soát tình hình giải quyết các loại hồ sơ hành chính trên
từng cá nhân, phòng an đƣợc phân công thụ lý hồ sơ, giúp các chuyên viên, ngƣời
tham gia tác nghiệp trên các loại hồ sơ giảm ớt khối lƣợng công việc thủ công
phải xử lý hàng ngày, giúp việc quản lý và lƣu trữ tốt hơn.
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- Hệ thống có khả năng liên kết với hệ thống thông tin dịch vụ hành chính
công trực tuyến để tiếp nhận, xử lý hồ sơ hành chính cung cấp ở mức độ 3, 4.
- Từ Mô hình thực tiễn tiếp nhận, xử lý và hoàn trả kết quả hồ sơ:
Tổ một cửa

Công dân

Nộp hồ sơ

Nhận hồ sơ

Bổ sung hồ sơ

Kiểm tra

Bộ phận xử lý

Xử lý hồ sơ

Chuyển hồ sơ

Phân loại và
Chuyển hồ sơ

Nhận kết quả

Trả hồ sơ

Kết thúc xử lý

Mô hình thực tiễn quy trình xử lý nghiệp vụ
Chúng ta có Mô hình xử lý nghiệp vụ ở mức logic:

Mô hình xử lý nghiệp vụ ở mức logic
Hình trên mô tả mô hình khái quát quy trình xử lý nghiệp vụ ở mức logic
trong các cơ quan hành chính Nhà nƣớc, thông tin đầu vào quy trình là hồ sơ xin
phép, văn ản đề nghị giải quyết. Chuyên viên thuộc phòng chuyên môn liên quan
chịu trách nhiệm xử lý, quá trình xử lý cần căn cứ vào các văn ản quy định của
pháp luật, các quy định, tiêu chuẩn chuyên ngành. Kết quả xử lý là giấy phép,
chứng nhận, hoặc văn ản chấp thuận.
Trang 121

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ver1.0

1.3. Phân tích hiện trạng nghiệp vụ chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu
Hiện nay, cơ cấu tổ chức của cơ quan tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gồm có:
- Cấp tỉnh: UBND Tỉnh và 19 Sở, Ban, Ngành
- Cấp huyện, thành phố: 08
- Cấp phƣờng/xã/thị trấn: 82
- Tổng số dịch vụ công của tỉnh là 1.652 trên 1705 thủ tục hành chính đƣợc
đƣa trên môi trƣờng mạng. Trong đó:
- Cấp tỉnh: tổng số 1.321 thủ tục, đƣa lên môi trƣờng mạng ở mức độ mức
độ 2 là 1.275 dịch vụ, mức độ 3 là 352 và mức độ 4 là 168.
- Cấp huyện: tổng số 259 thủ tục, đƣa lên môi trƣờng mạng ở mức độ 1,
mức độ2 là 252 dịch vụ, mức độ 3 là 82.
- Số thủ tục hành chính cấp xã: 125

Mô hình Nghiệp vụ các lĩnh vực chuyên môn của UBND các cấp và Sở
2. Kiến trúc ứng dụng
2.1.

Mô hình tham chiếu Kiến trúc ứng dụng
Loại ứng dụng

Thành phần ứng dụng
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Chức năng ứng dụng
Mô hình tham chiếu Kiến trúc ứng dụng
Mô hình tham chiếu Kiến trúc ứng dụng gồm 3 lớp:
- Loại ứng dụng: Cung cấp loại dịch vụ nhất định, có thể nhận iết đƣợc từ
bên ngoài, nó đƣợc cung cấp ởi một hay nhiều thành phần ứng dụng, đƣợc đƣa ra
thông qua những giao diện đƣợc định nghĩa rõ ràng, và có ý nghĩa với môi trƣờng.
- Thành phần ứng dụng: đƣợc định nghĩa nhƣ là một thành phần có thể triển
khai độc lập, và có thể thay thế đƣợc của hệ thống. Nó tóm lƣợc nội dung ên
trong và cung cấp chức năng ra ên ngoài thông qua một tập giao diện.
- Chức năng ứng dụng: Là ứng xử ên trong của một thànhphần ứng dụng,
nó thực hiện chức năng xử lý nào đó của ứng dụng. Một chức năng ứng dụng có
thể đƣợc sử dụng ởi nhiều thành phần ứng dụng.
2.2.

Phân tích ứng dụng theo các thành phần ứng dụng ở mức logic

Ứng dụng đƣợc chia làm 3 lớp nhƣ sau:
- Presentation Layer: tầng trình diễn cung cấp các giao diện cho phép ngƣời
d ng tƣơng tác vào ứng dụng.
- Business Layer: tầng nghiệp vụ chứa đầy đủ các nghiệp vụ xử lý cho ứng
dụng, sử dụng External Library sẵn có. Tầng nghiệp vụ giao tiếp với tầng dữ liệu
để lấy dữ liệu trả về cho tầng trình diễn, cũng nhƣ xử lý dữ liệu từ tầng trình diễn
gửi tới và gửi xuống cho tầng dữ liệu.
- Data Layer: tầng dữ liệu chịu trách nhiệm lƣu trữ và cung cấp dữ liệu cho
hệ thống. Ứng dụng có khả năng tƣơng thích với nhiều hệ quản trị CSDL hiện có.
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Mô hình logic của Kiến trúc ứng dụng

Phân tích ứng dụng theo thành phần
Ứng dụng đƣợc xây dựng từ các thành phần, chức năng, để tạo ra các dịch
vụ cung cấp cho ngƣời sử dụng, ngƣời sử dụng nhận biết và sử dụng dịch vụ của
ứng dụng cần thông qua giao diện ứng dụng, trong hệ thống công nghệ thông tin
giao diện là sự thể hiện của phần mềm ứng dụng trên màn hiển thị, công nghệ chủ
yếu hiện nay là trên nền giao diện Web (Web Base), các ứng dụng tích hợp vào
môi trƣờng cổng thông tin điện tử.
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2.3. Đề xuất Khung Danh mục các ứng dụng CNTT tại các cơ quan nhà nƣớc:
STT

Nâng cấp/ xây dựng ứng dụng CNTT

Đơn vị

Ghi chú

A – NHÓM CÁC PHÂN HỆ/ ỨNG DỤNG XÂY DỰNG MÔI TRƢỜNG LÀM VIỆC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO
ĐIỀU HÀNH (G2G)
1

Phần mềm theo dõi thực hiện chỉ đạo của UBND
VP UBND tỉnh
tỉnh

2

Quản lý chỉ đạo

Tất cả các Huyện, Thành phố
và Sở Ban Ngành

3

Quản lý văn ản và hồ sơ công việc

VP UBND tỉnh và tất cả các
Nâng cấp liên thông chỉ đạo
Huyện, Thành phố và Sở Ban
điều hành 4 cấp theo NQ 36a
Ngành

4

Quản lý lịch công tác

Tất cả các Huyện, Thành phố
và Sở Ban Ngành

5

Quản lý áo cáo tuần

Tất cả các Huyện, Thành phố
và Sở Ban Ngành

6

Quản lý đơn thƣ hành chính và khiếu nại tố cáo

Tất cả các Huyện, Thành phố
và Sở Ban Ngành

7

Quản lý kho lƣu trữ tài liệu

Tất cả các Huyện, Thành phố
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và Sở Ban Ngành
Tất cả các Huyện, Thành phố
và Sở Ban Ngành

8

Quản lý quy trình ISO điện tử

9

Trang thông tin tổng hợp phục vụ chỉ đạo điều hành
VP UBND tỉnh
cho lãnh đạo tỉnh

B - NHÓM CÁC PHÂN HỆ/ ỨNG DỤNG THUỘC HỆ THỐNG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ (G2C)
10

VP UBND tỉnh và tất cả các
Tra cứu tình trạng hồ sơ ằng mã vạch, Kiosk thông
Huyện, Thành phố và Sở Ban
tin
Ngành

11

Hệ thống nhắn tin tự động cho ngƣời dân thông qua
Tất cả các Huyện, Thành phố
tổng đài điện thoại di động khi có thay đổi tình trạng
và Sở Ban Ngành
hồ sơ

12

Cổng thông tin điện tử của tỉnh

13

Cổng thông tin điện tử các đơn vị Sở, Ban, Ngành,
Các đơn vị chƣa nâng cấp
Huyện, Thành phố

14

Cổng thông tin hành chính công cấp tỉnh

15

Phần mềm tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành
VP UBND tỉnh
chính tại Bộ phận một cửa tập trung cấp tỉnh

VP UBND tỉnh

VP UBND tỉnh
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16

Phần mềm tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành UBND các Huyện, Thành
chính tại Bộ phận một cửa tập trung cấp huyện và xã phố

17

Cổng thông tin điện tử tập trung của ngành/ lĩnh vực

Các ngành, lĩnh vực ƣu tiên
(Y tế, Giáo dục…)

C – NHÓM CÁC PHÂN HỆ/ ỨNG DỤNG THUỘC HỆ THỐNG TÁC NGHIỆP ĐIỆN TỬ (G2E)
C.1. Các phần mềm ứng dụng nội ộ
18

Quản lý xử phạt vi phạm hành chính

Tất cả các Huyện, Thành phố
và Sở Ban Ngành

19

Quản lý dự án đầu tƣ

Tất cả các Huyện, Thành phố
và Sở Ban Ngành

20

Quản lý thi đua khen thƣởng

Tất cả các Huyện, Thành phố
và Sở Ban Ngành

21

Quản lý cán ộ công chức

Tất cả các Huyện, Thành phố
và Sở Ban Ngành

22

Quản lý tài chính và tài sản công

Tất cả các Huyện, Thành phố
và Sở Ban Ngành

C.2. Các phần mềm quản lý chuyên ngành
23

Phần mềm quản lý chuyên ngành Sở KHĐT

Sở KHĐT
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24

Phần mềm quản lý chuyên ngành Sở TC

Sở TC

25

Phần mềm quản lý chuyên ngành Sở TNMT

Sở TNMT

26

Phần mềm quản lý chuyên ngành Sở XD

Sở XD

27

Phần mềm quản lý chuyên ngành Sở GTVT

Sở GTVT

28

Phần mềm quản lý chuyên ngành Sở VHTTDL

Sở VHTTDL

29

Phần mềm quản lý chuyên ngành Sở CT

Sở CT, BQL các KCN

30

Phần mềm quản lý chuyên ngành Sở NNPTNT

Sở NNPTNT

31

Phần mềm quản lý chuyên ngành Sở LĐTBXH

Sở LĐTBXH

32

Phần mềm quản lý chuyên ngành Sở GDĐT

Sở GDĐT

33

Phần mềm quản lý chuyên ngành Sở TTTT

Sở TTTT

35

Phần mềm quản lý chuyên ngành Sở Ngoại vụ

Sở Ngoại vụ

36

Phần mềm quản lý chuyên ngành Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

37

Phần mềm quản lý chuyên ngành Sở Y tế

Sở Y tế

38

Phần mềm quản lý chuyên ngành Sở KHCN

Sở KHCN

Đặc iệt lƣu ý: phần mềm truy
xuất nguồn gốc thực phẩm.
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39

Phần mềm quản lý chuyên ngành Sở TP

Sở TP

40

Phần mềm quản lý chuyên ngành Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

D – CÁC PHẦN MỀM ỨNG DỤNG KHÁC
41

Hệ thống thƣ điện tử công vụ của tỉnh

42

Hệ thống nền tảng kết nối, chia sẻ quy mô cấp tỉnh;
các phần mềm vận hành nền tảng kết nối, liên thông, Sở TTTT
chia sẻ quy mô cấp tỉnh (LGSP)

43

Hệ thống nền tảng ứng dụng chính quyền điện tử cấp
tỉnh; các ứng dụng d ng chung đảm ảo tuân thủ Sở TTTT
Kiến trúc Chính quyền điện tử Tỉnh

44

Nền tảng ứng dụng chữ ký số

Sở TTTT

Phần mềm phòng chống mã độc tại các đơn vị

VP UBND tỉnh và tất cả các
Huyện, Thành phố và Sở Ban
Ngành

Hệ thống hội nghị trực tuyến tỉnh

VP UBND tỉnh và tất cả các
Huyện, Thành phố và Sở Ban Ƣu tiên các Huyện ở xa
Ngành

45

46

Sở TTTT
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3. Kiến trúc dữ liệu (HTTT & CSDL)
3.1. Tổng quan
- Thông tin và dữ liệu là tài sản vô c ng giá trị của chính quyền tỉnh/thành
phố. Kiến trúc dữ liệu thiết lập cơ sở hạ tầng để cung cấp khả năng truy cập dữ liệu
chất lƣợng cao và ổn định tại ất cứ nơi đâu và ất cứ khi nào cần thiết. Cơ sở hạ
tầng này là điều kiện tiên quyết để đáp ứng các yêu cầu đòi hỏi dữ liệu có thể đƣợc
truy cập một cách dễ dàng và dễ hiểu đối với ngƣời d ng hợp pháp và các hệ thống
ứng dụng trong Thành phố.
- Mỗi chƣơng trình ứng dụng sử dụng dữ liệu theo các cách khác nhau.
Kiến trúc dữ liệu tác động đến cách thức dữ liệu đƣợc lƣu trữ và truy cập, ao gồm
cả truy cập và tìm lại dữ liệu trực tuyến, truy cập từ ứng dụng ên ngoài, sao lƣu và
phục hồi dữ liệu, và truy cập kho dữ liệu. Việc xây dựng kiến trúc dữ liệu là để tạo
lập và duy trì một cơ sở hạ tầng có khả năng đáp ứng, đƣợc thiết kể để dễ dàng
truy cập, định nghĩa, quản lý, ảo mật và tích hợp dữ liệu giữa các sở, an, ngành,
huyện , thành phố, phƣờng xã của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Truy cập trực tuyến
hoặc theo lô (OLTP)

Nhập liệu trực tuyến
Truy cập từ ứng

hoặc theo lô – thêm,
sửa, x a (OLPT)

dụng bên ngoài
Phần mềm quản lý
truy nhập dữ liệu trung gian

Dữ liệu
giao dịch

Kho dữ liệu

Cập nhật từ ứng dụng bên
ngoài

OLAP, DSS

Sao lƣu / phục hồi
dữ liệu

Kiến trúc dữ liệu
- Phát triển và hoàn thiện các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu lớn,
trƣớc hết tập trung xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia về con ngƣời, tài nguyên
và môi trƣờng, tài chính, kinh tế, công nghiệp và thƣơng mại. Đảm ảo tính cấu
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trúc, tính hệ thống và tạo môi trƣờng làm việc điện tử rộng khắp giữa các cơ quan
nhà nƣớc, làm cơ sở cho việc ứng dụng công nghệ thông tin quản lý các nguồn lực
phát triển đất nƣớc.
- Nội dung thông tin tích hợp và khai thác phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều
hành của Đảng, Nhà nƣớc; đáp ứng yêu cầu cung cấp, trao đổi thông tin của xã hội,
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ảo đảm quốc phòng, an ninh; đảm ảo an
toàn, an ninh thông tin, chủ quyền quốc gia về không gian mạng.
- Để đánh giá dữ liệu đƣợc lƣu trữ và duy trì nhƣ thế nào, điều quan trọng
là phải hiểu đƣợc loại ứng dụng d ng để truy cập dữ liệu. Có hai loại ứng dụng đó
là: xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP) và xử lý phân tích trực tuyến (OLAP):
 Khi ứng dụng đƣợc sử dụng để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ hàng
ngày thì đƣợc gọi là hệ thống xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP).
 Khi hệ thống đƣợc sử dụng để phân tích, lập kế hoạch hay thực hiện áo
cáo quản lý thông qua việc truy cập tƣơng tác với một lƣợng lớn thông tin thì đƣợc
gọi là hệ thống xử lý phân tích trực tuyến (OLAP).
- Do các nhu cầu nghiệp vụ thƣờng xuyên thay đổi, các hệ thống mới đang
đƣợc xây dựng, các hệ thống cũ đƣợc tái cấu trúc nên nhu cầu ảo đảm tính sẵn
sàng của dữ liệu cho các ứng dụng thực hiện tại các sở, an, ngành và toàn tỉnh
ngày càng tăng lên. Để đạt đƣợc mục tiêu này, cần phải sử dụng kho dữ liệu mô tả
tập trung (metadata).
3.1.1.Các hợp phần phụ của kiến trúc dữ liệu
Kiến trúc dữ liệu ao gồm các hợp phần phụ sau:
 Mô hình hoá dữ liệu: là quá trình xác định một mô hình dữ liệu cho một
dự án hay một ứng dụng, thông thƣờng đƣợc thực hiện tại cùng một thời điểm với
mô hình nghiệp vụ trong quá trình xây dựng dự án;
 Kho dữ liệu mô tả tập trung: phƣơng pháp d ng để mô tả hay định nghĩa
dữ liệu là thông qua siêu dữ liệu hay dữ liệu mô tả (metadata). Siêu dữ liệu chính là
“thông tin về dữ liệu”. Siêu dữ liệu đƣợc lƣu trong kho chứa thông tin mô tả chi
tiết về mỗi phần tử dữ liệu. Bằng cách sử dụng những định dạng nhƣ đã đƣợc mô
tả trong kho dữ liệu mô tả, bất kể dữ liệu đƣợc lƣu trong một cơ sở dữ liệu riêng lẻ
hay trong nhiều cơ sở dữ liệu trên toàn tỉnh, các nguyên tắc quản lý dữ liệu chung
đƣợc áp dụng.
Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nên xây dựng các ứng dụng có thể cộng tác và chia
sẻ dữ liệu không chỉ trong phạm vi các sở an ngành riêng lẻ và mà còn giữa các
sở an ngành với nhau.
 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: dữ liệu đƣợc tổ chức và quản lý thông qua hệ
quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS);
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 Bảo mật dữ liệu: dữ liệu là một nguồn lực quý giá của tổ chức. Việc thiết
lập một môi trƣờng dữ liệu an toàn là hợp phần chủ chốt của kiến trúc kỹ thuật.
Điều cực kỳ quan trọng là dữ liệu của tổ chức phải đƣợc bảo vệ khỏi sự truy cập
trái phép. An toàn dữ liệu đƣợc xây dựng để bảo vệ dữ liệu khỏi những mối de dọa
sau: sử dụng bất hợp pháp cơ sở dữ liệu hoặc ứng dụng; vô tình chỉnh sửa hoặc xóa
dữ liệu; xâm phạm tính bí mật và toàn vẹn của dữ liệu trên đƣờng truyền và ổ chứa
vật lý; và có biện pháp khôi phục sau thảm họa;
3.1.2.Kiến trúc tổng thể khung cho các hệ thống thông tin chuyên ngành
Xây dựng Kiến trúc tổng thể cho các hệ thống thông tin chuyên ngành ao
gồm:
 Xác định các hệ thống thông tin chuyên ngành cần đƣợc triển khai và sử
dụng hiệu quả những thông tin có sẵn; có biện pháp khôi phục sau thảm họa. Điều
cực kỳ quan trọng là dữ liệu của tổ chức phải có kiến trúc tổng thể, mô hình quan
hệ thực thể (ERD) và các chuẩn giao tiếp, trao đổi dữ liệu;
 Xây dựng kiến trúc tổng thể cho các hệ thống thông tin chuyên ngành
ngành đƣợc triển khai và sử dụng tốt hơn những thông tin mục tiêu của Chiến lƣợc
ứng dụng CNTT đến năm 2020. Trạng thái này đƣợc miêu tả thông qua: kiến trúc
thông tin đƣợc xây dựng ở mức ý niệm, logic và mức độ cụ thể, bao gồm các ánh
xạ dữ liệu đến nghiệp vụ, dữ liệu đến ứng dụng và dữ liệu đến hạ tầng kỹ thuật;
 Đề xuất các chính sách hỗ trợ việc giám quản kiến trúc thông tin và giám
quản dữ liệu;
Đề xuất các quy trình giám quản kiến trúc thông tin và giám quản dữ liệu.
3.2. Mô hình kiến trúc tham chiếu dữ liệu (DRM)
Kiến trúc dữ liệu đƣợc thiết kế tuân theo các nguyên tắc kiến trúc thông tin
(ví dụ: tạo dữ liệu, khả năng truy cập, tính sẵn sang, an toàn dữ liệu, tính ảo mật,
tính toàn vẹn, quyền sở hữu, và các tiêu chuẩn dịnh nghĩa dữ liệu...) đƣợc mô tả
trong Nguyên tắc xây dựng kiến trúc dữ liệu, và trong Mô hình kiến trúc tham
chiếu dữ liệu (DRM) Mô hình tham chiếu dữ liệu (DRM) cung cấp một cấu trúc
mẫu tạo điều kiện cho việc phát triển dữ liệu có thể chia sẻ hiệu quả giữa các ứng
dụng nghiệp vụ (Sở, Ban, Ngành), để cung cấp dịch vụ công tốt hơn, hiệu quả
hơn, cải thiện việc ra quyết định và năngsuất thực hiện dịch vụ. DRM là một mô
hình hƣớng dịch vụ, và cung cấp định đƣớng cho việc cung cấp dịch vụ cho công
dân.
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Mô hình kiến trúc tham chiếu dữ liệu(DRM)
Mô hình kiến trúc tham chiếu dữ liệu (DRM) ao gồm các thành phần:

Thành phần

Mô tả

Ngữ cảnh, Định
nghĩa, và Quản
lý vòng đời dữ
liệu

Phần này xác định ngữ cảnh của dữ liệu ằng cách phân loại dữ
liệu theo chủ đề của các lĩnh vực, và xác định các tiêu chuẩn dữ
liệu và metadata để đảm ảo khẳ năng tƣơng tác liền mạch gữa
các ứng dụng dịch vụ (Sở, Ban, Ngành) thông qua việc loại ỏ
các thông tin mơ hồ, không rõ ràng trong việc sử dụng dữ liệu
giữa các ứng dụng dịch vụ.

Vòng đời dữ
Quản lý vòng đời dữ liệu là quản lý các cấu trúc dữ liệu
liệu, Quản lý thông qua vòng đời của dữ liệu, từ khi tạo và chuyển đổi đến
chất lƣợng dữ khi lƣu trữu và xoá ỏ.
liệu, và quản trị
Quản lý chất lƣợng dữ liệu là định nghĩa, giám sát, và nâng cáo
dữ liệu
chất lƣợng dữ liệu.
Quản trị dữ liệu là quy hoạch, giám sát và kiểm soát quá
trình quản lý dữ liệu và sử dụng dữ liệu.
Mô hình dữ liệu Phần này hƣớng tới việc phân tích và thiết kế các cấu trúc dữ
doanh nghiệp
liệu cơ ản.
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Tích
liệu

hợp

dữ

Phần này quản lý chuyển đổi dữ liệu và trao đổi dữ liệu giữa
các ứng dụng và lƣu trữ dữ liệu, xác định khả năng tích hợp từ
chạy ngầm theo thời gian đến thời gian thực ( ao gồm: ETL,
ELT, hƣớng sự kiện, hƣớng thông báo,..)

BI, Tìmkiếm, Phần này hỗ trợ quan lý xử lý và phân tích dữ liệu, cho phép
Kho dữ liệu truy cập vào dữ liệu hỗ trợ ra quyết định (báo cáo, phân tích),
(DW) và Quản cung cấp tìm kiếm và báo cáo và quản lý dữ liệu master.
lý dữ liệu tập
trung
Quản lý nội Phần này hỗ trợ quản lý lƣu trữ, ảo vệ, lập chỉ mục, vàcho
dung và tri thức phép truy cập vào dữ liệu tìm thấy trong các nguồn phi cấu trúc
(các tệp tin điện tử, hồ sơ ao gồm văn ản, đồhoạ, hình ảnh,
âm thanh…)
Quản lý cơ sở Phần này quản lý nền tảng cơ sở hạ tầng dữ liệu, đây là một
hạ tầng dữ liệu phần quan trọng trong kiên trúc thông tin, vì nó tậptrung vào khả
năng của hệ thông cơ sở dữ liệu, hệ thống lƣu trữ dữ liệu có cấu
trúc và phi cấu trúc của thông tin và dữ liệu.
3.3.

Nguyên tắc xây dựng kiến trúc dữ liệu

Nguyên Tắc 1: Dữ liệu là tài sản
Cơ sở

- Thông tin/dữ liệu là tài sản có giá trị cao của quốc gia và Tỉnh,
dữ liệu là nền tảng của các quyết định trong quản lý và điều hành.
- Quản lý dữ liệu hiệu quả và cẩn thận là rất quan trọng và
đƣợc
ƣu tiên cao, nhằm đảm ảo việc toàn vẹn, chính xác toàn vẹn
của dữ liệu, và khả năng sử dụng/có đƣợc khi cần.

Hƣớng dẫn

Thiết lập việc quản lý và khai thác dữ liệu hiệu quả phục vụ
cho việc ra quyết định và cải thiện năn suất làm việc.

Nguyên Tắc 2: Tạo, Truy cập, và Tính sẵn sàng của dữ liệu
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Hƣớng dẫn

- Ngƣời sử dụng (công dân, công chức) có quyền truy cập vào
các dữ liệu chính xác, ph hợp, và kịp thời để sử dụng hiệu quả
các dịch vụcông.
- Tạo dữ liệu: tất cả các thông tin/dữ liệu sẽ đƣợc lƣu lại tại các
điểm tạo/hoặc nguồn dữ liệu.
- Tính sẵn sàng: dữ liệu phải đƣợc sử dụng dễ dàng trong quá
trình thực hiện nghiệp vụ, và có thể chia sẻ giữa các ứng dụng
nghiệp vụ (Sở, Ban, Ngành) trong hệ thống.

Hƣớng dẫn

-Tỉnh xây dựng từ điển các thuật ngữ, các danh mục dữ liệu và
chia sẻ cho các hệ thống thông tin trong tỉnh.
-Sử du g mô hình tham chiếu dữ liêụ để xác đi h muc luc dữ
liêụ (lƣơc đồ chứa các thƣc thể dữ liêụ và đi h nghiã chúng),
mô hình dữ liêụ mô tả (lƣơc đồ đi h nghiã mối quan hê giữa
các thƣc thể) và lƣu trữ dữ liêụ mô tả (kho điê tử lƣu trữ nó ).
-Sơ đồ đi h nghiã dữ liêụ phải ph hơp với tiêu chuẩn đinh
nghiã dữ liêụ thông du g nhƣ quy đi h ởi tiêu chuẩn về
đô tƣơng tác
-Các đi h nghĩa dữ liêụ và từ điển các thuâ ngữ phải sẵn sàng
để sẵn sàng sử dụng, tích hơp và hiểu iết chung.
-Phải thiết lâp quy tắc quản lý dữ liêụ mô tả mức tỉnh và ƣớc
đầu chuẩn hóa dữ liêụ phải đƣơc phối hơp trong toàn tỉnh
-Muc luc dữ liêụ mở rô g mức tỉnh phải đƣơc xây dƣ g và sử
du g để xác đi h các nguồn thông tin chất lƣơ g cao mà có thể
cho phép công chức và ngƣời dân sẵn sàng truy câp .
-Thiết lập điều khiển truy câp măc đi h tới dữ liêụ là “mở cho
tất cả” và luôn sẵn sàng cho tất cả các phƣơng thức, ngoaị trừ
các chính sách ảo mâ yêu cầu các giới ha truy câp .

3.4.

Danh mục các cơ sở dữ liệu trọng tâm thực hiện đến năm 2020

(Trích từ QĐ 3744/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu về Phê duyệt “Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong
hoạt động của cơ quan nhà nƣớc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020)
3.4.1. Phát triển các cơ sở dữ liệu giai đoạn 2011-2015 theo quyết định
1605/QĐ-TTg ngày 27/08/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
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TT

Tên dự án

Cơ quan chủ
Tiến độ triển khai
trì

Ghi chú

Xây dựng 2009,
Cục CNTT,
nâng cấp 2013, xây
Cục
kiểm
dựng ản mới và
soát TTHC
triển khai 2015

1

Cơ sở dữ liệu quốc gia
về thủ tục hành chính Bộ Tƣ pháp
trên Internet

2

Cơ sở dữ liệu quốc gia
về cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ
viên chức

Đang triển khai

3

Cơ sở dữ liệu quốc gia
Bộ Tài chính
về tài chính

Đang triển khai

4

Cơ sở dữ liệu quốc gia Bộ
Tài
về tài nguyên và môi nguyên
và Đang triển khai
trƣờng
Môi trƣờng

Viện Khoa
học Tổ chức
Nhà nƣớc

Cục CNTT

PHÁT TRIỂN CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN

TT

Tên dự án

Cơ quan
chủ trì

Tiến độ triển
khai

1

Cục chính sách
HTTT về liệt sỹ, thƣơng
Đang
– Tổng cục
bệnh binh
khai
chính trị

2

HTTT quản lý CMND

3

Ghi chú

triển

Đang
khai

triển Tổng
cục
Cảnh sát

HTTT về VBQPPL thống
Bộ Tƣ pháp
nhất từ TW đến ĐP

Đang
khai

triển

4

HTTT mạng đấu thầu quốc
Bộ KH&ĐT
gia

Đang
khai

triển Cục Quản lý
đấu thầu

5

HTTT quản lý văn ản và hồ
VP Chính phủ
sơ công việc

Đang
khai

triển Cổng Thông
tin
Chính

Bộ CA

Cục CNTT
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phủ
3.4.2. Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát
triển Chính phủ điện tử theo quyết định 714/QĐ-TTg ngày 22/05/2015 của Thủ
tướng Chính phủ.
TT

Cơ sở dữ liệu Cơ quan
quốc gia
chủ quản

Mô tả vắn tắt

Tiến độ triển
Ghi chú
khai

Bộ Công
an

Thông tin gốc về ngƣời
dân phục vụ quản lý hành
chính về cƣ trú, hộ tịch và
sử dụng chung giữa các
cơ quan nhà nƣớc; đơn
giản hóa thủ tục hành
chính liên quan đến ngƣời
dân

2

Cơ sở dữ
liệu quốc
gia về Đăng
ký doanh
nghiệp

Bộ Kế
hoạch và
Đầu tƣ

Lƣu trữ thông tin cơ ản
về doanh nghiệp, phục
Cục
vụ: Quản lý và chia sẻ, sử
Quản lý
dụng chung giữa các cơ
Đã hoàn thành Đăng ký
quan nhà nƣớc; đơn giản
kinh
hóa thủ tục hành chính
doanh
liên quan đến doanh
nghiệp

3

Cơ sở dữ
liệu Đất đai
quốc gia

Bộ Tài
nguyên
và Môi
trƣờng

Thông tin về sử dụng đất
đai

Đang triển
khai

4

Cơ sở dữ
liệu quốc
gia về
Thống kê
tổng hợp về
dân số

Bộ Kế
hoạch và
Đầu tƣ

Thông tin tổng hợp về
ngƣời dân phục vụ chia
sẻ, d ng chung đa ngành,
đa lĩnh vực

2016 – 2020

5

Cơ sở dữ
liệu quốc
gia về Tài

Bộ Tài
chính

Thông tin cơ ản về tài
chính, ngân sách nhƣ:
Thu/chi ngân sách nhà
nƣớc; nợ công; vốn nhà

2016 – 2020

1

Cơ sở dữ
liệu quốc
gia về Dân
cƣ

Đang triển
khai

QĐ1605

QĐ1605
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nƣớc tại doanh nghiệp…

chính

6

Cơ sở dữ
liệu quốc
gia về Bảo
hiểm

Bảo hiểm
Xã hội
Việt Nam

Thông tin cơ bản về bảo
hiểm y tế, bảo hiểm xã
hội

Đang triển
khai

3.4.3. Danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành triển khai trên địa bàn.
Cơ sở dữ liệu

TT

Đơn vị chủ trì
triển khai

Lộ trình
triển khai

Sở GD&ĐT

2017 – 2020

Thanh tra tỉnh

2017 – 2020

Sở KH&CN

2017 – 2020

Sở Công
thƣơng

2018 – 2020

Sở Thông tin
và Truyền
thông

2016 – 2020

1

CSDL về giáo dục.

2

CSDL Hệ thống đơn thƣ Khiếu
nại tố cáo (KNTC) và giải quyết
đơn thƣ KNTC.

3

CSDL Khoa học và Công nghệ.

4

CSDL ngành Công thƣơng

5

CSDL ngành Thông tin và Truyền
thông

6

Sở Nông
CSDL truy xuất nguồn gốc thực nghiệp và Phát
20167– 2020
phẩm
triển Nông
thôn
3.5.

Ghi
chú

Phát triển các hệ thống thông tin cơ ản

Nhằm thực hiện 6 cơ sở dữ liệu quốc gia cần ƣu tiên triển khai tạo nền tảng
phát triển Chính phủ điện tử theo quyết định 714/QĐ-TTg ngày 22/05/2015 của
Thủ tƣớng Chính phủ và 6 cơ sở dữ liệu chuyên ngành triển khai trên địa àn
theo QĐ 3744/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà RịaVũng Tàu về Phê duyệt “Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt
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động của cơ quan nhà nƣớc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020. Để đảm
ảo tính liên thông, kết nối và chia sẽ, chúng ta cần nhìn dƣới gốc độ 4 hệ thống
thông tin cơ ản: Hệ thống thông tin Văn hóa-Xã hội; Hệ thống thông tin Quản
lý đô thị; Hệ thống thông tin Kinh tế; Hệ thống thông tin Khoa học Công nghệ.
Và 2 hệ thống thông tin nền: Hệ thống thông tin đất đai xây dựng; Hệ thống
thông tin dân cƣ.
3.5.1. Mô hình tổng thể 4 hệ thống thông tin cơ bản

3.5.2.Danh sách các đơn vị sở-ban ngành tham gia vào hệ thống thông tin 1cơ
bản
a) Hệ thống thông tin Văn hóa-Xã hội:
1) Sở Tƣ Pháp
2) Sở Nội vụ
3) Sở Y tế
4) Sở Giáo dục và Đào tạo
5) Sở Lao động- Thƣơng inh và Xã hội
6) Sở Văn hóa- Thể thao
7) Sở Du lịch
8) Viện kiểm sát nhân dân
1
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9) Tòa án nhân dân
10) Công An Tỉnh
11) Hội liên hiệp phụ nữ
12) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
b) Hệ thống thông tin Quản lý đô thị
1) Sở Tài nguyên- Môi trƣờng
2) Sở Xây dựng
3) Sở Giao thông- Vận tải
4) Sở Thông tin và Truyền thông
c) Hệ thống thông tin Kinh tế
1) Sở Kế hoạch và Đầu tƣ
2) Sở Tài chính
3) Sở Công thƣơng
4) Sở Văn hóa- Thể thao
5) Sở Du lịch
6) Cục Thống kê
7) Cục Thuế
8) Cục Hải quan
9) Kho bạc tỉnh
10) Liên minh hợp tác xã
d) Hệ thống thông tin Khoa học Công nghệ
1) Sở Khoa học và Công nghệ
2) Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
3) Các Trƣờng Viện
4) Liên hiệp hội
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3.5.3.Bản đồ thông tin
Dân cƣ

Văn h a

Quản lý đô thị

Kinh tế

STT
H
ộ
k
h
ẩ
u

1

C
M
N
D

Nh
ân
kh
ẩu
Đ
B

H
ộ
tị
c
h

H H T C
H T
LaC
ọc hi C o
si c B độ
n ử C ng
h
C

x

L V T
Vă Th D
n
ể u
hó tha lịc
a
o h

D
Ki
nh
do
an
h

K D T
T
Dự Th Th Xâ
án ống uế y
đầ kê doa dự
u doa nh ng
tƣ nh ngh (N
ngh iệp hà
iệp
ở)

X
Đ
ất
đ
ai

Đ
Qu
y
ho
ạc
h

KH
CN

Q V C T Đ G
C
Vi Cấ Th Đi Gia Chu
ễn p oát ện o
yên
thô nƣ nƣ
thô gia
ng ớc ớc
ng và tổ
chức
KH

x

Sở GDĐT

2
Sở Y tế

3

Sở

x
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Dân cƣ

Văn h a

Quản lý đô thị

Kinh tế

STT
H
ộ
k
h
ẩ
u

C
M
N
D

Nh
ân
kh
ẩu
Đ
B

H
ộ
tị
c
h

H H T C
H T
LaC
ọc hi C o
si c B độ
n ử C ng
h
C

L V T
Vă Th D
n
ể u
hó tha lịc
a
o h

D
Ki
nh
do
an
h

K D T
T
Dự Th Th Xâ
án ống uế y
đầ kê doa dự
u doa nh ng
tƣ nh ngh (N
ngh iệp hà
iệp
ở)

X
Đ
ất
đ
ai

Đ
Qu
y
ho
ạc
h

KH
CN

Q V C T Đ G
C
Vi Cấ Th Đi Gia Chu
ễn p oát ện o
yên
thô nƣ nƣ
thô gia
ng ớc ớc
ng và tổ
chức
KH

LĐTBXH
4

Sở
Pháp

Tƣ

5

x

x
Sở Nội vụ

6

Sở TTTT

x
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Dân cƣ

Văn h a

Quản lý đô thị

Kinh tế

STT
H
ộ
k
h
ẩ
u

7

Sở VHTTDL

C
M
N
D

Nh
ân
kh
ẩu
Đ
B

H
ộ
tị
c
h

H H T C
H T
LaC
ọc hi C o
si c B độ
n ử C ng
h
C

L V T
Vă Th D
n
ể u
hó tha lịc
a
o h

D
Ki
nh
do
an
h

x

x

x

K D T
T
Dự Th Th Xâ
án ống uế y
đầ kê doa dự
u doa nh ng
tƣ nh ngh (N
ngh iệp hà
iệp
ở)

X
Đ
ất
đ
ai

8

Đ
Qu
y
ho
ạc
h

KH
CN

Q V C T Đ G
C
Vi Cấ Th Đi Gia Chu
ễn p oát ện o
yên
thô nƣ nƣ
thô gia
ng ớc ớc
ng và tổ
chức
KH

x
Sở GTVT

9

Sở

Xây

x
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Dân cƣ

Văn h a

Quản lý đô thị

Kinh tế

STT
H
ộ
k
h
ẩ
u

C
M
N
D

Nh
ân
kh
ẩu
Đ
B

H
ộ
tị
c
h

H H T C
H T
LaC
ọc hi C o
si c B độ
n ử C ng
h
C

L V T
Vă Th D
n
ể u
hó tha lịc
a
o h

D
Ki
nh
do
an
h

K D T
T
Dự Th Th Xâ
án ống uế y
đầ kê doa dự
u doa nh ng
tƣ nh ngh (N
ngh iệp hà
iệp
ở)

X
Đ
ất
đ
ai

Đ
Qu
y
ho
ạc
h

KH
CN

Q V C T Đ G
C
Vi Cấ Th Đi Gia Chu
ễn p oát ện o
yên
thô nƣ nƣ
thô gia
ng ớc ớc
ng và tổ
chức
KH

dựng
10

Sở Công
Thƣơng

11

x
Sở TNMT

12

Sở
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Dân cƣ

Văn h a

Quản lý đô thị

Kinh tế

STT
H
ộ
k
h
ẩ
u

C
M
N
D

Nh
ân
kh
ẩu
Đ
B

H
ộ
tị
c
h

H H T C
H T
LaC
ọc hi C o
si c B độ
n ử C ng
h
C

L V T
Vă Th D
n
ể u
hó tha lịc
a
o h

D
Ki
nh
do
an
h

K D T
T
Dự Th Th Xâ
án ống uế y
đầ kê doa dự
u doa nh ng
tƣ nh ngh (N
ngh iệp hà
iệp
ở)

X
Đ
ất
đ
ai

Đ
Qu
y
ho
ạc
h

KH
CN

Q V C T Đ G
C
Vi Cấ Th Đi Gia Chu
ễn p oát ện o
yên
thô nƣ nƣ
thô gia
ng ớc ớc
ng và tổ
chức
KH

NNPTNT
13

Sở
chính

Tài

x

14

x
Sở KHCN

15

Sở KHĐT

x

x
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Dân cƣ

Văn h a

Quản lý đô thị

Kinh tế

STT
H
ộ
k
h
ẩ
u

C
M
N
D

Nh
ân
kh
ẩu
Đ
B

H
ộ
tị
c
h

H H T C
H T
LaC
ọc hi C o
si c B độ
n ử C ng
h
C

L V T
Vă Th D
n
ể u
hó tha lịc
a
o h

D
Ki
nh
do
an
h

K D T
T
Dự Th Th Xâ
án ống uế y
đầ kê doa dự
u doa nh ng
tƣ nh ngh (N
ngh iệp hà
iệp
ở)

16

Cục Thuế

x

17

Cục
Quan

x

18

Cục thống

Hải

X
Đ
ất
đ
ai

Đ
Qu
y
ho
ạc
h

KH
CN

Q V C T Đ G
C
Vi Cấ Th Đi Gia Chu
ễn p oát ện o
yên
thô nƣ nƣ
thô gia
ng ớc ớc
ng và tổ
chức
KH

x
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Dân cƣ

Văn h a

Quản lý đô thị

Kinh tế

STT
H
ộ
k
h
ẩ
u

C
M
N
D

Nh
ân
kh
ẩu
Đ
B

H
ộ
tị
c
h

x

x

H H T C
H T
LaC
ọc hi C o
si c B độ
n ử C ng
h
C

L V T
Vă Th D
n
ể u
hó tha lịc
a
o h

D
Ki
nh
do
an
h

K D T
T
Dự Th Th Xâ
án ống uế y
đầ kê doa dự
u doa nh ng
tƣ nh ngh (N
ngh iệp hà
iệp
ở)

X
Đ
ất
đ
ai

Đ
Qu
y
ho
ạc
h

KH
CN

Q V C T Đ G
C
Vi Cấ Th Đi Gia Chu
ễn p oát ện o
yên
thô nƣ nƣ
thô gia
ng ớc ớc
ng và tổ
chức
KH

Kê
19

CA Thành
phố

20

BQL Khu
Nam

x

x

x
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Dân cƣ

Văn h a

Quản lý đô thị

Kinh tế

STT
H
ộ
k
h
ẩ
u

22

BQL
Bắc

23

Viện
nghiên cứu

24

Trƣờng
Đại học

C
M
N
D

Nh
ân
kh
ẩu
Đ
B

H
ộ
tị
c
h

H H T C
H T
LaC
ọc hi C o
si c B độ
n ử C ng
h
C

Tây

L V T
Vă Th D
n
ể u
hó tha lịc
a
o h

D
Ki
nh
do
an
h

K D T
T
Dự Th Th Xâ
án ống uế y
đầ kê doa dự
u doa nh ng
tƣ nh ngh (N
ngh iệp hà
iệp
ở)
x

X
Đ
ất
đ
ai

Đ
Qu
y
ho
ạc
h

KH
CN

Q V C T Đ G
C
Vi Cấ Th Đi Gia Chu
ễn p oát ện o
yên
thô nƣ nƣ
thô gia
ng ớc ớc
ng và tổ
chức
KH

x

x

x
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Dân cƣ

Văn h a

Quản lý đô thị

Kinh tế

STT
H
ộ
k
h
ẩ
u

25

Liên
hội

C
M
N
D

Nh
ân
kh
ẩu
Đ
B

H
ộ
tị
c
h

H H T C
H T
LaC
ọc hi C o
si c B độ
n ử C ng
h
C

L V T
Vă Th D
n
ể u
hó tha lịc
a
o h

D
Ki
nh
do
an
h

K D T
T
Dự Th Th Xâ
án ống uế y
đầ kê doa dự
u doa nh ng
tƣ nh ngh (N
ngh iệp hà
iệp
ở)

X
Đ
ất
đ
ai

Đ
Qu
y
ho
ạc
h

KH
CN

Q V C T Đ G
C
Vi Cấ Th Đi Gia Chu
ễn p oát ện o
yên
thô nƣ nƣ
thô gia
ng ớc ớc
ng và tổ
chức
KH

hiệp

x

Hình 2: Bản đồ thông tin

x

Cung cấp thông tin

Nhận thông tin

Cho biết trong từng hệ thống thông tin Dân cƣ, Văn hóa, Kinh tế, Quản lý đô thị và Khoa học công nghệ thì sở ngành nào cung
cấp (màu đỏ) và nhận thông tin (màu xanh).
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3.6. Hệ thống thông tin nền
3.6.1. Hệ thống thông tin đất đai xây dựng
Hệ thống thông tin (HTTT) đất đai xây dựng là hệ thống tổng thể của 4 hệ
thống thông tin cấp cơ sở gồm:
1) Hệ thống phục vụ thƣờng trực Ủy ban tỉnh chỉ đạo điều hành;
2) HTTT quản lý đất đai tại Sở Tài Nguyên và Môi Trƣờng và Văn phòng
đăng ký sử dụng đất;
3) HTTT quản lý xây dựng, quy hoạch đô thị tại Sở Xây dựng;
4) HTTT đất đai xây dựng huyện: là hệ thống tổng thể bao gồm nghiệp vụ của
các phòng an, đơn vị trực thuộc:
 Văn phòng UBND;
 Phòng Tài nguyên môi trƣờng;
 Văn phòng đăng ký sử dụng đất;
 Phòng Quản lý đô thị;
 Phƣờng xã, Thị trấn (phòng TNMT, phòng Quản lý đô thị, cán bộ địa chính
phƣờng);
 Các đơn vị bên ngoài có liên thông:
+ Thuế;
+ Thanh tra và Đội quản lý trật tự đô thị;
+ Các phòng công chứng.
Hệ thống đất đai xây dựng là thành phần kết nối và liên thông chặt chẽ HTTT
Quản lý hạ tầng đô thị tại Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông,
các đơn vị quản lý hạ tầng về Viễn thông và Điện lực, Cấp thoát nƣớc,…
(Chi tiết xem phụ lục 6)
3.6.2.Hệ thống thông tin dân cư
Hệ thống thông tin Dân cƣ, khi triển khai cần phối hợp với Cục Công nghệ
thông tin - Bộ Tƣ pháp và Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông để
tránh trùng lặp. Hệ thống thông tin Dân cƣ đƣợc phân làm 03 lớp cơ sở dữ liệu
chính :
a) CSDL nền về con ngƣời:
Quản lý hệ cơ sở dữ liệu này quản lý các thông tin cơ ản nhất về ngƣời dân
bao gồm: nhân thân, khai sinh, khai tử, hộ khẩu,… Hệ CSDL bao gồm 02 phân
hệ:
+ CSDL Dân cƣ của CA Tỉnh;
+ CSDL Hộ tịch của Sở Tƣ pháp.
b) CSDL cán bộ công chức
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Quản lý thông tin về cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan hành
chính Nhà nƣớc, các đơn vị sự nghiệp; cán bộ xã, phƣờng, thị trấn; các đối tƣợng
hƣởng lƣơng từ ngân sách Nhà nƣớc chịu sự quản lý của Nhà nƣớc trực tiếp của
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Kế thừa các thông tin về con ngƣời từ
tầng CSDL Con ngƣời. Hệ CSDL gồm 1 phân hệ: CSDL Cán bộ công chức của
Sở Nội vụ
c) CSDL chuyên ngành
Hệ CSDL này kế thừa các thông tin từ tầng CSDL cán bộ công chức và tầng
CSDL về con ngƣời để bộ sung thêm các thông tin chuyên ngành về 1 cán bộ
công chức. Hệ CSDL bao gồm các phân hệ chuyên ngành:
+ CSDL Giáo viên & Học sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo;
+ CSDL Lao động của Sở Lao động – Thƣơng Binh – Xã hội;
+ CSDL Khoa học & Công nghệ của Sở Khoa học & Công nghệ;
+ CSDL Khiếu nại & Tố cáo của Thanh tra TP;
+ CSDL Ngƣời phạm tội và Vụ án của Viện Kiểm sát;
+ CSDL thi đua khen thƣởng.
(Chi tiết xem phụ lục 7)
3.7. Đề xuất nội dung triển khai
3.7.1.Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu của Tỉnh
 Hình thành Trung tâm tích hợp dữ liệu của Tỉnh trực thuộc Sở Thông tin và
Truyền thông đảm bảo công tác lƣu trữ và cung cấp số liệu kịp thời và chính xác
cho lãnh đạo tỉnh.
 Đầu tƣ kinh phí, nhân sự, trang thiết bị, hạ tầng thông tin phục vụ cho công
tác quản lý điều hành và thực hiện các nhiệm vụ đƣợc giao.
3.7.2.Tập trung các cơ sở dữ liệu về Trung tâm tích hợp dữ liệu của Tỉnh
 Xây dựng các cơ chế, quy định trong công tác chuyển đổi tích hợp dữ liệu từ
các Sở-Ban-Ngành, Huyện, thành phố về Trung tâm tích hợp dữ liệu của Tỉnh.
 Xây dựng hệ thống phần mềm tích hợp (Middleware) kết nối các hệ thống
phần mềm phân tán tại các Huyện, thành phố hình thành cơ sở dữ liệu tại các Sở
chuyên ngành đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của Tỉnh.
 Triển khai và nâng cấp hệ thống hạ tầng dùng chung: hệ thống định danh
(AD), hệ thống chứng thực chữ ký số (CA), hạ tầng phần cứng và hệ thống
mạng chuyên dùng của tỉnh.
3.7.3.Khai thác hệ thống dữ liệu tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của Tỉnh
 Xây dựng cơ chế, quy định trong việc phân quyền khai thác sử dụng hệ
thống cơ sở dữ liệu giữa các Sở-Ban-Ngành, Huyện, thành phố.
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 Xây dựng và triển khai kiến trúc tích hợp các hệ thống thông tin của tỉnh
hình thành kho dữ liệu thô (Datawarehouse) dần tiến đến việc khai khoán và kết
xuất dữ liệu (Mining) báo cáo phục vụ hỗ trợ lãnh đạo tỉnh các cấp quy hoạch,
dự báo và hỗ trợ quyết định.
3.7.4.Đào tạo nguồn nhân lực
 Tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn cao tham gia làm việc tại Trung
tâm tích hợp dữ liệu của Tỉnh.
 Cử nhân sự tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn và dài hạn chuyên về các hệ
thống thông tin phục vụ quá trình công tác tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của
Tỉnh và hỗ trợ các đơn vị Sở-Ban-Ngành trong quá trình xử lý và khai thác dữ
liệu.
 Tổ chức các lớp đào tạo chuyên đề về hệ thống thông tin cho tất cả các cán
bộ phụ trách công nghệ thông tin tại các Sở-Ban-Ngành, Huyện, thành phố.
(Chi tiết xem phụ lục 8)
4. Kiến trúc công nghệ
4.1. Xây dựng nền tảng chung kết nối, chia sẻ các hệ thống thông tin quy
mô cấp tỉnh (LGSP: Local Government Service Platform)
LGSP là hệ thống kết nối các hệ thống thông tin trong và ngoài tỉnh, nền
tảng chia sẻ, tích hợp cấp tỉnh. Và đó phải là nền tảng mở: tich hợp liên thông tất
cả các ứng dụng đƣợc phát triển trên các nền tảng khác nhau. Và thành phần
chính của LGSP là:
- Xây dựng trục liên thông (Enterprize Service Bus: ESB): Trục liên thông có
chức năng hỗ trợ kết nối các ứng dụng CNTT liên thông trong mô hình Chính
quyền điện tử tại các đơn vị tham gia liên thông trên địa bàn tỉnh. Sẳn sàng kết
nối liên thông với trục liên thông quốc gia, các trục liên thông khác của các tỉnh,
thành.
Trục đƣợc thiết kế gồm phần lõi là nền tảng ESB và các thành phần khác
nhằm mục đích đảm bảo an toàn mọi kênh truyền, dễ dàng mở rộng khi cần
thiết, có thể chia tải để tăng số lƣợng kênh kết nối khi cần thiết, và đảm bảo hoạt
động ổn định với hiệu suất cao.
ESB tập trung vào giải quyết những điểm yếu của những giải pháp có sẵn
bằng cách tạo ra một nền tảng chuẩn cho việc tích hợp. Giải pháp point to point,
yêu cầu cứ n thành phần tham gia hệ thống thì phải có n-1 interface để có thể
giao tiếp đƣợc với các thành phần còn lại, đƣợc thay thế bằng giải pháp bus, mỗi
thành phần chỉ yêu cầu có 1 interface để giao tiếp với us và thông qua us để
giao tiếp với các thành phần còn lại. Một hệ thống ESB cung cấp việc giao tiếp
phân tán, chuyển hƣớng, xử lý nghiệp vụ, ổn định và bảo mật.
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- Xây dựng trục chứng thực/xác thực: Có chức năng xác nhận những truy xuất
vào các hệ thống ESB là hợp lệ hay không thông qua chữ ký và dữ liệu đƣợc gửi
từ trình khách, quy trình xác nhận chữ ký này đảm bảo tuyệt đối an toàn về mặt
truy xuất nhằm ngăn chặn những đợt tấn công “ the man in the middle attack ngƣời đứng giữa ” để thay đổi dữ liệu và truy xuất trái phép vào hệ thống. Giải
pháp chứng thực đƣợc áp dụng dựa trên chữ ký thông qua giải thuật HMAC
SHA256, HMAC SHA1, RSA….
- Xây dựng ứng dụng ngƣời dùng: Là các ứng dụng tham gia liên thông, các
ứng dụng đó có thể là các chƣơng trình chuẩn (Standard Applications or
Windows Applications), các ứng dụng Web (Web Application) hoặc các dịch vụ
Web (Web Service). Các ứng dụng này sẽ truy xuất đến hệ thống liên thông để
liên thông với các hệ thống khác.
- Xây dựng dịch vụ chuyên dụng cho việc lƣu trữ dữ liệu: Dịch vụ này cho
phép ngƣời quản trị phân quyền trên tài nguyên đƣợc lƣu trữ, cho phép mở rộng
để đáp ứng nhu cầu lƣu trữ lớn trong thời gian dài, đáp ứng yêu cầu truy xuất với
tốc độ cao
- Xây dựng các dịch vụ thông báo thời gian thực: giúp cho các ứng dụng hoặc
dịch vụ có thể gửi và nhận đƣợc thông báo (chat message, notification message)
ho các ứng dụng hoặc dịch vụ khác một cách nhanh chóng, an toàn và tiện lợi.
4.1.1.Hệ thống trục liên thông kết nối (Enterprize Service Bus: ESB)
- Một số khái niệm cơ ản về ESB

Hệ thống mạng chính phủ hoặc doanh nghiệp thƣờng triển khai nhiều ứng
dụng trên các nền tảng và các quy trình nghiệp vụ khác nhau. Một yêu cầu thiết
yếu là chúng cần đƣợc liên kết và trao đổi thông tin với nhau. Tuy nhiên có một
vấn đề phổ biến là chúng không sử dụng một loại định dạng dữ liệu chung cũng
nhƣ không có một chuẩn giao tiếp chung. Nếu một đơn vị trong hệ thống chính
phủ điện tử cần giao tiếp với các hệ thống bên ngoài, vấn đề tích hợp sẽ vƣợt ra
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khỏi phạm vi của đơn vị đó, nó sẽ bao trùm lên các hệ thống và quy trình nghiệp
vụ của các đơn vị khác nhau trong hệ thống chính phủ điện tử.
Trong những năm gần đây, đã có một vài công nghệ tập trung vào giải
quyết những vấn đề trên nhƣ EAI (Enterprise Application Integrarion), Business
to Business (B2B), SOA và Web services. Những giải pháp trên tập trung vào
một vài vấn đề về tích hợp, nhƣng chúng thƣờng thuộc về một công ty nào đó,
đắt và tốn thời gian để thực hiện. Những vấn đề trên đƣợc cung cấp từ giải pháp
của các công ty lớn (giá cao, phụ thuộc vào công ty phát triển) cho đến hệ thống
nhỏ hơn của những cộng đồng phát triển(chi phí cho việc bảo trì cao). Những
điểm yếu lớn nhất của những giải pháp trên là giá thành cao, không khả chuyển
đi kèm với vấn đề không đƣợc chuẩn hóa.
Một hệ thống ESB theo chuẩn giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tích
hợp mà không cần phải xóa bỏ những giải pháp có sẵn. Mục đích của ESB là
làm cho việc tích hợp các ứng dụng và quy trình trở nên thuận tiện hơn ằng
cách cung cấp một quy trình phân tán, điều hƣớng thông minh, bảo mật và có thể
tự động chuyển đổi dữ liệu. Trong hệ thống ESB những dịch vụ trên là những
dịch vụ nền tảng do đó các ứng dụng không cần phải thi hành riêng biệt những
yêu cầu trên theo một cách thức riêng biệt của chúng.
ESB tập trung vào giải quyết những điểm yếu của những giải pháp có sẵn
bằng cách tạo ra một nền tảng chuẩn cho việc tích hợp. Giải pháp point to point,
yêu cầu cứ n thành phần tham gia hệ thống thì phải có n-1 interface để có thể
giao tiếp đƣợc với các thành phần còn lại, đƣợc thay thế bằng giải pháp bus, mỗi
thành phần chỉ yêu cầu có 1 interface để giao tiếp với us và thông qua us để
giao tiếp với các thành phần còn lại. Một hệ thống ESB cung cấp việc giao tiếp
phân tán, chuyển hƣớng, xử lý nghiệp vụ, ổn định và bảo mật.
Các đặc tính của một hệ thống nền tảng tích hợp ESB:
 Phân tán: loại bỏ những ràng buộc về triển khai hệ thống;
 Dựa trên việc trao đổi message: tăng sự liên kết yếu;
 Dựa trên các chuẩn mở: để không bị phụ thuộc vào một công ty nào và
khuyến khích các thành phần khác nhau tham gia xây dựng;
 Ổn định: để thỏa mãn những yêu cầu về thực thi nghiệp vụ.
 Vì là một nền tảng tích hợp, ESB còn cung cấp một số chức năng sau:
 Chuyển hƣớng dữ liệu (định tuyến mềm);
 Chuyển đổi dữ liệu;
 Tính rõ ràng: việc chuyển hƣớng dựa trên nội dung của message.
ESB còn hỗ trợ các yêu cầu bảo mật, điều phối và quản lý phiên giao dịch,
những yêu cầu cần phải có trong việc tích hợp nhƣng lại không tồn tại sẵn trong
kiến trúc hƣớng dịch vụ. Một trong những yêu cầu chính của ESB là giảm số
lƣợng mối nối liên kết của các thành phần tham gia, việc tích hợp dựa trên
hƣớng dịch vụ (SOA) đạt mức độ ổn định và bảo mật trong các hệ thống thông
tin.
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4.1.2.Mối liên hệ giữa SOA và ESB
Mô hình hƣớng dịch vụ (Service Oriented Architechture – gọi tắt là mô
hình SOA) là một khái niệm về kiến trúc hệ thống nhằm đem lại một cách thuận
tiện nhất những chức năng nghiệp vụ, hoặc là những quy trình ứng dụng, tới
ngƣời sử dụng dƣới dạng các dịch vụ hoạt động trên môi trƣờng mạng có khả
năng chia sẻ và sử dụng lạị. Dịch vụ ở đây đƣợc hiểu là những mô-đun nghiệp
vụ hoặc chức năng ứng dụng với giao diện đƣợc thiết kế theo quy định và đƣợc
tƣơng tác ằng cách gửi nhận thông điệp. Hình vẽ dƣới đây khái quát hóa mô
hình SOA.

Mô hình hướng dịch vụ (SOA)
Một hệ thống điển hình dựa trên mô hình SOA thƣờng bao gồm các khối
thành phần và dịch vụ sau:
 Enterprise Service Bus (ESB): cung cấp khả năng kết nối cần thiết cho
những dịch vụ trong toàn bộ hệ thống, bao gồm cả dịch vụ liên quan tới thực
hiện giao vận (transport), quản lý tình huống (event) và điều phối (mediation).
ESB cho phép nhà phát triển tận dụng giá trị của phƣơng thức giao tiếp qua gửi
nhận thông điệp mà không phải thực hiện viết những đoạn mã chuyên biệt. ESB
không chỉ là một thành phần cần phải có mà còn là thành phần quan trọng trong
việc quản lý quy trình nghiệp vụ trong mô hình SOA.
 Dịch vụ tƣơng tác (interaction services): cung cấp chức năng về Công
nghệ thông tin và dữ liệu đến ngƣời dùng cuối theo yêu cầu sử dụng của họ.
 Dịch vụ xử lý (process services): cung cấp dịch vụ điều khiển cần thiết
để quản lý các luồng và tƣơng tác của nhiều dịch vụ, đáp ứng việc thực hiện quy
trình nghiệp vụ.
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 Dịch vụ thông tin (information services): cung cấp các chức năng tập
hợp (federate), thay thế và chuyển đổi nhiều nguồn dữ liệu khác nhau đƣợc thực
hiện bởi nhiều cách thức khác nhau.
 Dịch vụ truy cập (access services): cung cấp các chức năng ắc cầu cho
những ứng dụng cũ (legacy applications), ứng dụng chƣa hoàn thiện
(prepackaged applications), kho dữ liệu chính, và ESB nhằm kết hợp dịch vụ có
trong những ứng dụng hiện tại vào hệ thống SOA.
 Dịch vụ đối tác (partner services): cung cấp tài liệu, giao thức, và chức
năng quản lý đối tác cho những quy trình nghiệp vụ có yêu cầu tƣơng tác với đối
tác bên ngoài và nhà cung cấp.
 Dịch vụ ứng dụng nghiệp vụ (business application services): cung cấp
dịch vụ runtime cho phép những thành phần ứng dụng mới có thể tích hợp vào
hệ thống.
 Dịch vụ hạ tầng (infrastructure services): cung cấp khả năng tối ƣu ăng
thông, sẵn sàng và hiệu năng.
Mô hình SOA cũng có thể coi nhƣ là một sự phát triển tự nhiên tiếp theo
của kiến trúc khách/chủ. Trong các hệ thống khách/chủ, mỗi nhóm chức năng
hoặc về giao diện ngƣời dùng, hoặc về chuỗi lô-gic nghiệp vụ, hoặc về quản trị
dữ liệu sẽ đƣợc thực hiện riêng rẽ, sử dụng các hệ thống nền và công nghệ phù
hợp nhất đối với nhóm chức năng đó. Với mô hình SOA, những nhóm chức
năng này (đặc biệt là chức năng nghiêp vụ/ứng dụng) sẽ đƣợc phân rã thành
những lớp dịch vụ có chức năng nhỏ hơn. Ví dụ, thay vì xây dựng phần mềm
độc lập hoặc ứng dụng trên máy chủ thực hiện một chức năng nghiệp vụ, hệ
thống dựa trên mô hình SOA có thể kết hợp các dịch vụ đƣợc chạy trên các nền
tảng phần mềm khác nhau, kể cả các dịch vụ phân tán, dịch vụ đƣợc chạy trên
những hệ thống cung cấp dịch vụ từ xa hoặc trên hệ thống sử dụng cơ chế tính
toán lƣới. Tất nhiên, để thực hiện điều này thành công, các phân tích khi xây
dựng mô hình SOA không những phải xác định ra tập hợp gồm nhiều thành phần
dịch vụ, mà đồng thời cũng mô tả cách thức ứng dụng hoạt động dựa trên sự liên
kết các dịch vụ.
4.1.3.Một số mô hình ESB tiêu chuẩn
Mô hình ESB mở rộng các khả năng của công nghệ ảo hóa của SOA. Các
thành phần tích hợp có thể đƣợc hợp thành từ các đơn vị chức năng tiêu chuẩn
và đƣợc triển khai để tạo điều kiện thuận lợi cho các tƣơng tác giữa những bên
yêu cầu dịch vụ và bên cung cấp dịch vụ không ăn khớp với nhau. ESB cũng
cung cấp một mô hình chung để triển khai, quản lý và quản trị các dịch vụ. Các
khái niệm ESB cho phép tách biệt các mối quan tâm theo vai trò của ngƣời sử
dụng, làm giảm bớt gánh nặng thiết kế khái niệm đối với bất kỳ ngƣời sử dụng
nào, cải thiện khả năng sử dụng kiến trúc. Các công cụ đã thành phần hóa, mô
hình lập trình toàn diện của ESB và sự hỗ trợ cơ sở hạ tầng thúc đẩy đáng kể
Trang 157

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ver1.0

việc thực hiện các nguyên tắc của SOA. Các mô hình triển khai ESB cơ ản
gồm:
 ESB toàn cầu (Global ESB): Tất cả các dịch vụ chia sẻ chung một vùng
tên và mỗi bên cung cấp dịch vụ đều đƣợc mọi bên yêu cầu dịch vụ nhìn thấy,
xuyên qua một môi trƣờng phân phối không thuần nhất, đƣợc quản lý tập trung,
phân tán về địa lý. Đƣợc sử dụng bởi các bộ phận hoặc các doanh nghiệp nhỏ,
nơi tất cả các dịch vụ đều có thể đƣợc áp dụng trên toàn bộ tổ chức.
 ESB kết nối trực tiếp (Directly connected ESB): Một sổ đăng ký dịch vụ
chung làm cho tất cả các dịch vụ có trong một số bản cài đặt ESB độc lập nhau
đều có thể đƣợc nhìn thấy. Đƣợc sử dụng ở nơi dịch vụ đƣợc cung cấp và đƣợc
quản lý bởi một dòng nghiệp vụ nhƣng đã tạo ra cho nhiều loại doanh nghiệp có
sẵn.
 ESB môi giới (Brokered ESB): Các dịch vụ cầu nối, đƣa ra giới thiệu
một cách có chọn lọc các bên yêu cầu hoặc các bên cung cấp dịch vụ cho ên đối
tác trong các miền khác, điều phối việc chia sẻ giữa nhiều bản triển khai thực
hiện ESB mà mỗi bản quản lý một vùng tên riêng của mình. Các tƣơng tác dịch
vụ giữa các ESB đƣợc hậu thuẫn thông qua một trình môi giới chung, mà trình
này triển khai thực hiện các dịch vụ cầu nối. Đƣợc sử dụng bởi các bộ phận để
phát triển và quản lý các dịch vụ riêng của mình, nhƣng có chia sẻ một vài dịch
vụ trong số đó hoặc có truy cập các dịch vụ chọn lọc, đƣợc cung cấp trong toàn
doanh nghiệp.
 ESB liên hiệp (Federated ESB): Một ESB chính mà một vài ESB phụ
thuộc khác liên hiệp với nó. Những ngƣời sử dụng dịch vụ và các nhà cung cấp
dịch vụ kết nối tới ESB chính hay tới một ESB phụ thuộc để truy cập vào các
dịch vụ trên toàn mạng. Đƣợc sử dụng bởi các tổ chức muốn liên kết một tập
hợp các bộ phận tự trị ở mức vừa phải dƣới các ô của một bộ phận giám sát.
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Các mô hình triển khai ESB
4.2. Xây dựng nền tảng mở và các hệ thống CNTT lõi (Core Platform)
Nền tảng mở và các hệ thống CNTT lõi (Core Platform) gồm có các thành
phần chính sau:
4.2.1.Xây dựng hệ thống quản lý hạ tầng (Cloud)
Cloud cung cấp một hệ thống điện toán đám mây dựng sẵn, phần mềm ảo
hóa và phần mềm quản lý đám mây….Hệ thống đáp ứng các yêu cầu quản lý
cơ ản nhƣ:
 Về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin có khả năng liên kết hạ tầng
kỹ thuật máy chủ, thiết bị mạng trung tâm; đáp ứng khả năng mở rộng hệ
thống dễ dàng, cấp phát tài nguyên nhanh chóng, phục hồi nhanh khi gặp sự
cố, đảm bảo an toàn thông tin cao…
 Về phần mềm có khả năng cung cấp mô hình phần mềm nhƣ một dịch vụ
để tối ƣu hoá việc cung cấp tài nguyên, dịch vụ phần mềm cho cho các đơn vị
trên địa bàn tỉnh
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Nền tảng xây dựng Cloud
Mô hình tổng thể kiến trúc Cloud đề xuất xây dựng theo kiến trúc hƣớng
dịch vụ (SOA):
 IaaS (Infrastructure as a Service - dịch vụ cơ sở hạ tầng): cung cấp
các phƣơng tiện hoặc môi trƣờng lƣu trữ, khả năng tập hợp năng lực phục vụ
tính toán và các dịch vụ đã đƣợc chuẩn hóa trên mạng. Máy chủ, hệ thống lƣu
trữ, thiết bị mạng, không gian trung tâm dữ liệu,…có thể đƣợc chia sẻ để dùng
chung hoặc dung riêng tùy theo yêu cầu quản lý, sử dụng.
 PaaS (Platform as a Service - dịch vụ nền tảng): Cung cấp một nền
tảng (platform) cho ngƣời d ng. Ngƣời dùng sẽ tự phát triển ứng dụng của
mình nhờ các công cụ và môi trƣờng phát triển đƣợc cung cấp hoặc cài đặt các
ứng dụng sẵn có trên nền Platform đó. Ngƣời dùng không cần phải quản lý
hoặc kiểm soát các cơ sở hạ tầng ên dƣới bao gồm cả mạng, máy chủ, hệ điều
hành, lƣu trữ, các công cụ, môi trƣờng phát triển ứng dụng nhƣng quản lý các
ứng dụng mình cài đặt hoặc phát triển.
 SaaS (Software as a Service - dịch vụ phần mềm): Đây là mô hình
dịch vụ mà trong đó cung cấp cho ngƣời dùng một phần mềm dạng dịch vụ
hoàn chỉnh. Ngƣời dùng chỉ cần lựa chọn ứng dụng phần mềm nào phù hợp với
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nhu cầu và chạy ứng dụng đó trên cơ sở hạ tầng Cloud. Mô hình này giải phóng
ngƣời dùng khỏi việc quản lý hệ thống, cơ sở hạ tầng, hệ điều hành… tất cả sẽ
do nhà cung cấp Cloud quản lý và kiểm soát để đảm bảo ứng dụng luôn sẵn
sàng và hoạt động ổn định.
4.2.2. Xây dựng cổng thông tin nghiệp vụ LGSP tỉnh
Xây dựng cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu cung cấp, phổ biến
thông tin của tỉnh đồng thời có khả năng liên kết, cung các các tiện ích tƣơng
tác đối với ngƣời truy cập. Và tuân thủ chỉ đạo của Phó Thủ tƣớng Thƣờng trực
Chính phủ Trƣơng Hòa Bình tại Văn ản số 1665/VPCP-KSTT ngày
13/02/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc liên kết, chia sẻ dữ liệu giữa các
hệ thống thông tin một cửa điện tử. Cụ thể:
 Cổng thông tin điện tử là điểm truy cập chính đến tất cả các website
của các cơ quan quản lý hành chính trên địa bàn tỉnh; liên kết, tich hợp, trao
đổi thông tin giữa các trang thành phần, các hệ thống tác nghiệp của Sở, Ban
ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố để cung cấp thông tin, dịch vụ
hành chính công. Sẳn sàng tích hợp, liên kết với Cổng thông tin điện tử Chính
phủ, các Bộ ngành.
 Có khả năng cung cấp các tiện ích hỗ trợ giao tiếp giữa ngƣời dân,
doanh nghiệp với cơ quan chính quyền nhƣ: tìm kiếm; diễn đàn; hỏi đáp; giao
lƣu trực tuyến; tra cứu thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến....
 Cung cấp cơ chế biên tập, xuất bản thông tin, phân loại thông tin, cơ
chế quản lý ngƣời / nhóm ngƣời sử dụng và cơ chế phân quyền truy cập thông
tin theo nguyên tắc thông tin chỉ đƣợc truy cập bởi ngƣời sử dụng hợp lệ.
 Đáp ứng các yêu cầu về tính năng nhằm phát huy hiệu quả của Cổng
thông tin điện tử gồm:
+ Khả năng mở rộng và nâng cấp ứng dụng;
+ Cá nhân hóa: cho phép thiết lập các thông tin khác nhau, trình bày các
vùng thông tin khác nhau, bố cục lại các giao diện hiển thị theo từng ngƣời sử
dụng độc lập. Bên cạnh đó, ngƣời sử dụng đƣợc phép tạo một không gian lƣu
trữ tài liệu riêng tƣ, lịch làm việc và các ghi nhớ công việc mà không ai có thể
xem đƣợc;
 Tích hợp và liên kết với nhiều loại thông tin: cho phép tích hợp nội
dung thông tin từ nhiều nguồn tin khác nhau với nhiều định dạng khác nhau
nhằm phục vụ nhiều đối tƣợng sử dụng theo ngữ cảnh sử dụng dựa vào kết quả
cá nhân hóa thông tin;
 Xuất bản thông tin: thu thập và óc tách thông tin định chuẩn từ
nhiều nguồn khác nhau và có cơ chế xuất bản thông tin theo chuẩn;
 Đăng nhập một lần (single sign-on): tích hợp ngƣời sử dụng với
CSDL ngƣời dùng LDAP tại trung tâm THDL để khi ngƣời sử dụng đăng nhập
vào một dịch vụ nào đó của hệ thống thì khi truy cập vào cổng thông tin họ sẽ
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không phải khai áo thông tin đăng nhập nữa. Về mặt quản trị, ngƣời sử dụng
sẽ đƣợc phân quyền sử dụng hoặc bị cấm sử dụng các vùng thông tin khác nhau
trên cổng thông tin;
 Quản lý ngƣời sử dụng: quản lý ngƣời sử dụng tích hợp với cơ sở dữ
liệu LDAP;
 Quản trị tập trung: cung cấp một màn hình quản trị tập trung.
Webmaster có thể quản lý toàn bộ các khu vực máy chủ của cổng thông tin, kết
hợp khả năng quản lý nội dung web và cộng tác trong nội bộ cũng nhƣ ên
ngoài từ một khu vực duy nhất. Các chức năng ao gồm: phân cấp Site (Site
hierarchy), Bảo mật (Security), Chống virus (Anti Virus), Sao lƣu & Khôi phục
(Backup & Restore) và Triển khai nội dung (Content Deployment);
 Xây dựng môi trƣờng cộng tác, trao đổi thông tin: cho phép ngƣời
d ng trao đổi thông tin, thảo luận, xây dựng, sửa đổi, xem các nội dung thông
tin dùng chung;
 Khả năng tìm kiếm linh hoạt: hệ thống phải cho phép tìm kiếm nội
dung thông tin bên trong cổng thông tin hoặc các nội dung thông tin bên ngoài
cổng thông tin (là các we site đã đƣợc xây dựng từ trƣớc và đang hoạt động
độc lập). Mặt khác, hệ thống phải hỗ trợ việc tìm kiếm toàn văn (fulltext
search) hỗ trợ ít nhất các định dạng: .txt, .docx, .xlsx, .doc, .xls, .ppt, .pdf;
 Hỗ trợ quản lý luồng quy trình công việc: có cơ chế giao việc và
kiểm soát công việc đối với các đối tƣợng thông tin cần quản lý trong hệ thống.
Phải hỗ trợ quy trình 3 trạng thái cho phép nhiều ngƣời xử lý song song một
công việc tại cùng một thời điểm. Ngƣời sử dụng có thể tự xây dựng riêng các
luồng công việc phù hợp với yêu cầu của mình theo cách trực quan hóa;
 Khả năng độc lập về nội dung và giao diện: cho phép thay đổi, tùy
biến giao diện mà không ảnh hƣởng tới nội dung đã có của hệ thống. Mặt khác,
việc sửa chữa một giao sẽ không ảnh hƣởng tới giao diện khác;
 Giao diện phải mang tính quy chuẩn: ứng dụng hoạt động tốt trên các
trình duyệt khác nhau, khả năng hoạt động trên các thiết bị cầm tay với cơ chế
tự động nhận dạng thiết bị để hiển thị giao diện phù hợp;
 Khả năng phát triển mở rộng các tính năng cho portal: cung cấp khả
phát triển thêm các thành phần cho portal, cho phép can thiệp tới các nội dung
hiện có của portal hoặc các nội dung hoàn toàn mới, không ảnh hƣởng tới phần
lõi của portal;
 Tƣơng thích với ngôn ngữ tiếng Việt và có khả năng Việt hóa (nếu là
ứng dụng của nƣớc ngoài): sử dụng unicode cho lƣu trữ và hiển thị dữ liệu.
Ngƣời quản trị có thể sửa các biến ngôn ngữ một cách độc lập mà không cần
phải can thiệp vào mã nguồn của ứng dụng;
 Có khả năng phân tải chịu lỗi: (load-balancing và fail-over) cho phép
phục vụ một số lƣợng lớn các kết nối đồng thời (cho cả ngƣời dùng khai thác
thông tin, cập nhật thông tin và quản trị) với tốc độ nhanh;
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Mô hình chức năng hệ thống đề xuất triển khai
Nguồn thông tin
Trung tâm
tích hợp dữ
liệu

Khai thác thông tin

Liên kết , tích hợp với các phân hệ
tác nghiệp

BIÊN
TẬP,
CSDL
chuyên
ngành, tác
nghiệp, tiện
ích

Cổng thông tin điện tử

Các chức năng khác: diễn đàn, hỏi
đáp, góp ý, công cụ quản trị...

Quyền
truy cập

XUẤT
BẢN,
TÍCH
HỢP

Cán bộ, nhân viên các
cơ quan
Nội dung thông tin các Sở Ngành,
Huyện Thị

và
Các nguồn văn bản :
Đài, báo, Internet

LIÊN
KẾT

Nội dung thông tin phổ biến rộng rãi
Xem tin
hạn chế

Công dân, Tổ chức

Dịch vụ công

Các trang web khác

Hình 4 – Mô hình chức năng hệ thống
4.2.3.Xây dựng nền tảng xử lý hồ sơ nghiệp vụ hành chính công
(Public Sector Process Platform PSPP)
Xây dựng nền tảng và phát triển hệ thống tin học hóa quy trình, nghiệp
vụ nội bộ, liên thông trong xử lý hồ sơ hành chính công của các cơ quan hành
chính nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh, giúp lãnh đạo theo dõi, quản lý, kiểm soát
tình hình giải quyết các loại hồ sơ hành chính trên từng cá nhân, phòng ban
đƣợc phân công thụ lý hồ sơ, giúp các chuyên viên, ngƣời tham gia tác nghiệp
trên các loại hồ sơ giảm bớt khối lƣợng công việc thủ công phải xử lý hàng
ngày, giúp việc quản lý và lƣu trữ tốt hơn.
 Hệ thống có khả năng liên kết với hệ thống thông tin dịch vụ hành
chính công trực tuyến để tiếp nhận, xử lý hồ sơ hành chính cung cấp ở mức độ
3, 4;
 Mô hình tiếp nhận, xử lý và hoàn trả kết quả hồ sơ
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Công dân

Nộp hồ sơ

Bổ sung hồ sơ

Tổ một cửa

Nhận hồ sơ

Kiểm tra

Bộ phận xử lý

Xử lý hồ sơ

Chuyển hồ sơ

Phân loại và
Chuyển hồ sơ

Nhận kết quả

Trả hồ sơ

Kết thúc xử lý

 Mô hình ứng dụng đề xuất triển khai

4.2.4.Xây dựng nền tảng dịch vụ tương tác với công dân, doanh nghiệp
như tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
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Xây dựng nền tảng và phát triển hệ thống thông tin hành chính công kết
nối, liên thông các hệ thống một cửa điện tử tại các cơ quan hành chính nhà
nƣớc các cấp sẳn sàng cung cấp thông tin và dịch vụ công mức độ 3, 4 cho
ngƣời dân, doanh nghiệp, tổ chức. Hệ thống cung cấp các khả năng tìm hiểu
thông tin chi tiết về từng dịch vụ hành chính công; cung cấp biểu mẫu trực
tuyến liên quan đến thủ tục hành chính; cung cung cấp thông tin tổng hợp tình
hình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; cung cấp giao diện để ngƣời dân nộp hồ sơ trực
tuyến…
Việc thực hiện kết nối hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Tỉnh với
hệ thống thông tin tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC của Tổng Công ty Bƣu
điện Việt nam Để thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016
của Thủ tƣớng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua
dịch vụ ƣu chính công ích. Việc triển khai thực hiện kết nối cần tuân thủ theo
quy định tại Thông tƣ số 17/2016/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông
tin và Truyền thông quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết
định số 45/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tƣớng Chính phủ; ý kiến chỉ đạo
của Thủ tƣớng Chính phủ tại Văn ản số 9510/VPCP-KSTT ngày 07/9/2017
của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg và
Văn ản số 3788/BTTTT-BC ngày 18/10/2017 của Bộ Thông tin và Truyền
thông về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tƣớng Chính phủ tại Văn ản số
9510/VPCP-KSTT.
Mô hình tổng thể của hệ thống dịch vụ công trực tuyến:

Giải thích mô hình:
 Cổng dịch vụ công trực tuyến đƣợc xây dựng cho phép triển khai tập
trung trên Cloud (môi trƣờng điện toán đám mây). Cổng dịch vụ công trực
tuyến đƣợc xây dựng, triển khai tập trung trên Cloud của tỉnh/Thành phố đặt tại
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trụ sở (Tỉnh/Thành phố) để đảm bảo tính riêng tƣ dữ liệu của cơ quan nhà
nƣớc.
 Công dân có thể thực hiện việc nộp hồ sơ ằng hai hình thức: làm
việc trực tiếp với “tổ một cửa” (Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả) của các
đơn vị Huyện, thành phố, Sở, Ban - ngành hoặc vào cổng dịch vụ công trực
tuyến để gửi hồ sơ.
 Hồ sơ theo đƣờng nhập vào từ tổ một cửa sẽ đƣợc đƣa vào phần mềm
một cửađiện tử để xử lý.
 Hồ sơ theo đƣờng cổng dịch vụ công trực tuyến sẽ đƣợc đƣa vào
phần mềm một cửa điện tử để xử lý (nhờ khả năng liên thông giữa dịch vụ công
các đơn vị và một cửa điện tử).
 Hệ thống dịch vụ công còn có thể kết nối, trao đổi dữ liệu với các hệ
thống khác ên ngoài nhƣ:
 Máy tra cứu thông tin, hệ thống tin nhắn SMS, hệ thống tƣơng tác
qua điện thoại (IVR);
 Các phần mềm chuyên ngành nội bộ cơ quan (quản lý đăng ký kinh
doanh, quản lý cấp phép xây dựng, …).
 Công dân có thể tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ thông qua trang
thông tin “một cửa điện tử”, thông qua máy tra cứu thông tin (đặt tại tổ một
cửa), tin nhắn SMS, hoặc liên lạc tổ một cửa để có thông tin. Khi có kết quả
công dân nhận kết quả tại tổ một cửa.
 Mô hình liên thông của hệ thống

Giải thích mô hình:
Hệ thống dịch vụ công thiết kế cho phép có thể liên thông trao đổi dữ
liệu với phần mềm của các đơn vị khác nhƣ: Các phần mềm tác nghiệp một cửa
điện tử của các cơ quan hành chính nhà nƣớc của tỉnh, việc liên thông trao đổi
dữ liệu cho phép đều đƣợc thực hiện thông qua hệ thống trục liên thông kết nối
(ESB) hoặc bằng cách trao đổi webservice.
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4.2.5.Nền tảng quản lý văn bản (Document Management Platform)
Xây dựng nền tảng và phát triển hệ thống phần mềm văn phòng điện tử
cho tất cả các cơ quan, đơn vị sử dụng nhằm: hỗ trợ công tác điều hành, tác
nghiệp, quản lý xử lý văn ản đến, văn ản đi, hồ sơ công việc và chỉ đạo –
điều hành trong các cơ quan hành chính Nhà nƣớc; liên thông văn ản cho phép
các đơn vị sử dụng phần mềm có thể truyền nhận văn ản giữa các cơ quan,
đơn vị tham gia hệ thống với nhau, liên thông gửi nhận văn ản theo tinh thần
chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ; hỗ trợ đơn vị gửi có thể xem đƣợc tình trạng
của văn ản đã gửi (đơn vị đã nhận đƣợc chƣa, đã xem, có “phản hồi” gì
không.); hỗ trợ vận hành trên nhiều nền tảng (nhiều loại hệ điều hành, trình
duyệt khác nhau).
Tỉnh cần ban hành danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc
tỉnh tham gia trao đổi văn ản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn ản và
Điều hành theo Quy chuẩn số 102:2016/BTTTT và cần phải đƣợc công bố hợp
quy theo Quy chuẩn số 102:2016/BTTTT.
Mô hình các chức năng hệ thống:

Diễn giải các thành phần của mô hình chức năng:
 Chỉ đạo điều hành: d ng để tạo các văn ản chỉ đạo điều hành và phân
công công việc giải quyết đến các phòng an đơn vị để giải quyết;
 Theo dõi: Hàng ngày văn thƣ phải tiếp nhận rất nhiều công văn và
chuyển xử lý cho nhiều phòng an, đơn vị. Để biết đƣợc công văn nào đƣợc
chuyển cho ai xử lý thì văn thƣ vào trang “Theo dõi” và tìm kiếm công văn cần
theo dõi. Hệ thống sẽ hiển thị tất cả các thông tin của công văn đó cũng nhƣ ai
đã và đang xử lý. Chức năng này không chỉ giúp cho văn thƣ mà đặc biệt lãnh
đạo có thể theo dõi quá trình xử lý của tất cả các văn ản đến/văn ản đi;
 Phiếu trình: d ng để trình bày thông tin, nội dung công việc, cũng nhƣ
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ý kiến đóng góp để trình lên lãnh đạo giải quyết;
 Thống kê: Giúp lãnh đạo theo dõi đƣợc tình hình tiếp nhận và xử lý
văn ản chỉ của các đơn vị;
 Báo cáo xuất bản: Báo cáo xuất bản là nơi chứa những văn ản chung,
báo cáo chung phổ biến cho toàn đơn vị. Tất cả ngƣời sử dụng trong đơn vị đều
có thể truy cập vào trang này. Ngƣời dùng có thể xem và tìm kiếm những văn
bản, áo cáo đã xuất bản trong trang này;
 Báo cáo nghiệp vụ: Chức năng này cho phép văn thƣ tạo các lại báo
cáo nghiệp vụ nhƣ: Báo cáo sổ văn ản đến, sổ văn ản đi, công văn trễ, tình
hình xử lý văn ản;
 Nhắc nhở: Cho phép ngƣời dùng chia sẻ tài liệu đến một ai đó với
những yêu cầu kèm theo. Trao đổi công việc với nhau là vấn đề rất khó khăn và
mất nhiều thời gian với ngƣời dùng. Chính vì vậy phần mềm hỗ trợ ngƣời dùng
“nhắc nhở/ra thông áo” qua lại rất dễ dàng;
 Văn ản dự thảo: Chức năng này d ng để tạo văn ản dự thảo hoặc xử
lý các văn ản dự thảo mà cấp dƣới chuyển tới;
 Hồ sơ công việc: Giúp cho ngƣời dùng tạo lập hồ sơ xử lý công việc
dựa trên yêu cầu của văn ản tiếp nhận, hoặc là từ yêu cầu của Lãnh đạo. Phân
hệ này bao gồm các ƣớc thực hiện nhƣ tạo lập hồ sơ xử lý, phối hợp xử lý,
phê duyệt của Lãnh đạo cho công việc đang xử lý, nhận và chuyển hồ sơ xử lý.
Lƣu trữ HSCV khoa học nhằm dễ dàng truy xuất;
 Xử lý văn ản: Đây là mục dành cho các văn ản chỉ đạo chuyển cho
chuyên viên xử lý. Chuyên viên có thể bấm vào hồ sơ để xem nội dung chi tiết
của hồ sơ đó. T y trạng thái của mỗi hồ sơ nhƣ: Hoàn thành, để biết, tạo văn
bản dự thảo, tạo hồ sơ công việc mà chuyên viên có những chức năng khác
nhau. Với những hồ sơ đã hoàn thành thì chỉ có thể xem;
 Văn ản đến/đi: Giúp cho văn thƣ tại các đơn vị thực hiện việc tiếp
nhận, phát hành các văn ản của đơn vị. Tìm kiếm, theo dõi, lƣu trữ dễ dàng
văn ản đến/đi để từ đó có thể tự lập báo cáo thông kê về số lƣợng văn ản tiếp
nhận hay tình trạng xử lý của các văn ản.
4.2.6.Tích hợp dịch vụ thanh toán điện tử
Xây dựng dịch vụ tích hợp, liên thông hỗ trợ thanh toán trực tuyến khi
thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.
4.2.7.Hệ thống phân công công tác toàn tỉnh (lịch làm việc)
4.3. Kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin GIS theo mô hình S.M.A.C
và IoT
Hệ thống thông tin địa lý (GIS: Geographic Information System) theo
mô hình S.M.A.C (social: mạng xã hội; mo ile: di động; Analytics: phân tích
dữ liệu lớn; Cloud: đám mây) và Internet kết nối vạn vật (IoT: Internet of
Things), bao gồm các thành phần chính sau:
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- Hệ thống ứng dụng trên Social: Là hệ thống ứng dụng tích hợp, chia sẻ
và cung cấp thông tin trên mạng xã hội. Các chức năng GIS đƣợc xây dựng để
phục vụ chia sẻ và cung cấp thông tin theo chuyên đề quản lý (lĩnh vực đất đai,
quy hoạch, xây dựng, kinh tế, văn hóa, xã hội...) của một nhóm/ cộng đồng
ngƣời có chung lợi ích/ mục đích trong hệ thống bản đồ nền. Hoặc các dịch vụ
công cộng về quản lý hạ tầng đô thị: bất động sản, điện, nƣớc, chiếu sáng, giao
thông... hệ thống cung cấp chức năng theo định vị và theo dõi qua tín hiệu
GPS/ GPRS/ SMS.
- Hệ thống ứng dụng trên di động (Mobile): Là ứng dụng chạy trên thiết
bị di động (Android, Windows,...) sử dụng bộ ứng dụng GIS Deverloper Kit để
phát triển các ứng dụng trên nền dịch vụ GIS hoặc ứng dụng javascript/ applet
để tích hợp ứng dụng trên nền bản đồ qua GISPortal/ WebService.
- Hệ thống ứng dụng trên phân tích, xử lý dữ liệu lớn và hỗ trợ ra quyết
định (Analytics& Decision Making): Là hệ thống các ứng dụng phân tích tổng
hợp thông tin trên nền GIS từ hệ thống CSDL quản lý tập trung trên private
Cloud. Hệ thống gồm các ứng dụng phân tích tổng hợp dashboard và hỗ trợ
lãnh đạo ra quyết định, hệ thống phân tích tổng hợp thông tin và AI.
- Hệ thống tập trung dữ liệu đặt trên đám mây (Cloud: Private Cloud/
DataCanter): Toàn bộ hệ thống đƣợc thiết lập trên hệ thống máy chủ theo mô
hình private cloud thực hiện quản lý tập trung tập trung hệ thống cơ sở dữ liệu
không gian GIS (SQL, Oracle, ảnh viễn thám, vệ tinh, raster,...), hệ thống quản
lý nội dung, tích hợp, chia sẻ và xuất bản hệ thống GIS qua dịch vụ SOA,
GISPortal và WebService. Hệ thống bộ máy GISEngine đƣợc phát triển theo
mô hình tập trung Private Cloud và cung cấp các dịch vụ ứng dụng GIS nhƣ:
Quản trị hệ thống GIS, Shared/ Public GIS, Integrated GIS, Offlines GIS và
Internet Of Things kết nối các thiết bị điều khiển/ cảm biến trong hệ thống đô
thị thông minh.
- Hệ thống ứng dụng Application & System: Là hệ thống các ứng dụng
quản lý chuyên ngành ứng dụng trên nền công nghệ GIS. Bao gồm các hệ
thống thông tin quản lý nhà đất và xây dựng phát triển đô thị, hệ thống thông
tin quy hoạch, thông thống thông tin quản lý giao thông, hệ thống thông tin
quản lý hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin quản lý vận hành lƣới điện, hệ
thống thông tin quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng... Kiến trúc mô hình hệ
thống mô tả chi tiết tại phần dƣới.
- Hệ thống ứng dụng vạn vật trên Internet of Things và Ubiquitous GIS:
Là hệ thống tích hợp ứng dụng GIS qua tín hiệu GPS/ GPRS/ SMS và định vị
vị trí để điều khiển, tích hợp, chia sẻ và cung cấp thông tin từ/ tới các thiết bị
ứng dụng: thiết bị cảm biến môi trƣờng, thiết bị đo chỉ số, thiết bị cảm biến...
Phục vụ xây dựng giải pháp đô thị thông minh, nhà thông minh.
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- Mô hình kiến trúc ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS đƣợc tổ
chức theo mô hình clients/ Server đa lớp ứng dụng, trong đó với mỗi công nghệ
GIS sẽ có bộ máy GISEngine và bộ công cụ phát triển đi kèm đặc tả cụ thể các
lớp công nghệ riêng biệt:
 Lớp kiến trúc dữ liệu Datacenter: Lƣu trữ tập trung hệ thống cơ sở dữ
liệu quan hệ hoặc không gian GIS trên CSDL (SQL, Oracle,….) và file hình
ảnh viễn thám, vệ tinh, raster của các lớp dữ liệu chuyên môn
 Lớp kiến trúc môi trƣờng GISEngine: Là ứng dụng GIS Server thực
hiện chức năng ứng dụng GIS tập trung trong toàn hệ thống nhƣ: quản lý, xuất
bản, cung cấp, quản trị dữ liệu không gian. Cho phép tích hợp các phân hệ khác
nhau thành một thể thống nhất.
 Lớp kiến trúc AppServer theo mô hình dịch vụ SOA/ WebServices: hệ
thống phần mềm chuyên ngành chạy trên máy chủ cung cấp dịch vụ bản đồ
trực tuyến GISPortal, quản trị hệ thống, hệ thống ứng dụng chuyên ngành và đa
ngành, dịch vụ tích hợp và cung cấp thông tin
 Lớp kiến trúc ứng dụng: Gồm các hệ thống ứng dụng chuyên ngành đa
nền tảng sử dụng bộ máy GISEngine và GISSDKits trên ứng dụng trên
desktop, ứng dụng trên thiết bị di động Mobile, ứng dụng tích hợp nhúng vạn
vật kết nối (Internet of Things và Ubiquitous GIS)... Cho phép tích hợp các
phân hệ khác nhau thành một thể thống nhất, khai thác thông tin một cách
nhanh chóng theo thời gian thực.
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Mô hình kiến trúc ứng dụng hệ thống thông tin GIS
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5. Kiến trúc an toàn và an ninh thông tin
5.1. Hệ thống tƣờng lửa
5.1.1.Hệ thống tường lửa cho hệ thống mạng
Có khá nhiều công nghệ tƣờng lửa nhƣng chúng ta có thể thấy 2 loại
công nghệ đƣợc sử dụng rất nhiều trong thực tế:
a. Công nghệ tƣờng lửa UTM (Unified Threate Management)
- Cơ chế hoạt động:
Dựa trên công nghệ tƣờng lửa Stateful Inspection, công nghệ tƣờng lửa
UTM hợp nhất các chức năng tƣờng lửa, cổng truy cập VPN, phòng chống tấn
công (IDS/IPS), kiểm soát ứng dụng, phòng chống mã độc, lọc dữ liệu Web,
chống mail spam, và có thể tích hợp các giải pháp giá trị gia tăng nhƣ tối ƣu
hóa dữ liệu WAN (WAN Optimization), Bộ quản lý truy cập không dây, cân
bằng tải đƣờng truyền… vào trong một thiết bị. Tƣờng lửa UTM thích hợp cho
mạng Internet Out-bound và mạng các cơ quan, đoàn thể, ban-ngành.
- Ƣu điểm:
+ Tƣờng lửa này cho tốc độ cũng nhƣ mức bảo mật cao với việc kiểm
tra chi tiết các thông tin tại các tầng từ 3 – 7 trong mô hình OSI;
+ Đơn giản hóa việc quản lý nhiều giải pháp bảo mật riêng biệt, đồng
nhất công nghệ & kỹ thuật bảo mật;
+ Chi phí đầu tƣ thấp so với đầu tƣ các giải pháp bảo mật riêng lẻ.
- Nhƣợc điểm:
+ Năng lực xử lý của thiết bị tƣờng lửa UTM thƣờng sụt giảm nhiều khi
bật nhiều tính năng ảo mật cùng lúc;
+ Nhiều nhà sản xuất không cung cấp các tính năng trong ộ giải pháp
UTM mà dùng cách tích hợp với đối tác cung cấp khác, dẫn đến tính không
đồng nhất trong kiến trúc và độ trễ xử lý dữ liệu mạng;
+ Không đƣợc lựa chọn ở các vị trí quan trọng, cần độ trễ xử lý thấp mà
vẫn đảm bảo mức độ bảo mật cao nhƣ DMZ, Core, WAN.
b. Công nghệ tƣờng lửa NGFW (Next Generation Firewall)
- Cơ chế hoạt động:
Dựa trên công nghệ tƣờng lửa Stateful Inspection, tƣờng lửa NGFW
cung cấp thêm một tầng kiểm soát ứng dụng, cho phép nhận diện, kiểm soát các
ứng dụng trên mạng và máy trạm không phụ thuộc vào port, giao thức, địa chỉ
IP. Công nghệ này cung cấp tầm nhìn và khả năng kiểm soát toàn vẹn dữ liệu
liệu ứng dụng, kể cả qua những kênh dữ liệu mã hóa nhƣ SSH hay TLS/SSL.
Ví dụ ta cho phép Facebook Chat hoạt động, tuy nhiên chặn Facebook Video
(cả 02 ứng dụng này đều chạy trên giao thức HTTP). Ngoài ra, tƣờng lửa
NGFW phải có năng lực tổng hợp các thông tin ngữ cảnh (ngƣời dùng, ứng
dụng, chính sách) để nhận định dữ liệu mạng hợp lệ và dữ liệu độc hại. Tƣờng
lửa NGFW phù hợp cho mạng WAN.
- Ƣu điểm:
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+ Tƣờng lửa này cho tốc độ cũng nhƣ mức bảo mật cao với việc kiểm
tra chi tiết các thông tin tại các tầng từ 3 – 7 trong mô hình OSI;
+ Bằng cách xác định ứng dụng/ một số chức năng đặc trƣng của ứng
dụng, tƣờng lửa NGFW cho phép ngƣời quản trị thiết lập các chính sách bảo
mật theo cấp độ ứng dụng/ chức năng/ ngƣời dùng chặt chẽ hơn;
+ Bảo mật cho dữ liệu ứng dụng: quét virus, mã độc, spyware và các tấn
công mạng.
- Nhƣợc điểm:
+ Do phải can thiệp vào dữ liệu ứng dụng, nên năng lực bảo mật của
NGFW phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu nhận diện ứng dụng và tấn công mạng;
+ Năng lực xử lý của các NGFW có thể sụt giảm rõ rệt nếu không đƣợc
thiết kế phần cứng chuyên biệt để xử lý nhiều lớp tính năng ảo mật một lúc;
+ Chi phí đầu tƣ cao.
5.1.2.Hệ thống tường lửa bảo vệ ứng dụng web (Web Application
Firewall)
Web application firewalls (WAF) là công nghệ đƣợc thiết kế để bảo vệ
ứng dụng we trƣớc các tấn công mức ứng dụng. WAF có khả năng ngăn chặn
các tấn công mà hệ thống tƣờng lửa và hệ thống phòng chống xâm nhập – IPS
không ngăn chặn đƣợc và cũng không yêu cầu việc sửa đổi các mã nguồn của
ứng dụng. Tƣờng lửa chỉ kiểm soát mức truy cập vào theo port mà không kiểm
tra sâu nội dung trên cổng HTTP đƣợc mở để phát hiện tấn công. Hệ thống IPS
thƣờng có khả năng ảo vệ chủ yếu dựa trên mẫu (signature) tấn công cũng nhƣ
các lỗ hổng đã iết. Các điểm yếu đặc thù của từng ứng dụng cụ thể có thể cho
phép tấn công khai thác và dễ dàng vƣợt qua hệ thống firewall và IPS. Nhờ khả
năng phân tích sâu vào ứng dụng Web, khả năng học và hiểu đƣợc cấu trúc dữ
liệu cũng nhƣ logic hoạt động ình thƣờng của ứng dụng, nên WAF có bảo vệ
hiệu quả cho ứng dụng Web.
5.2. Hệ thống phân tích và phát hiện các tấn công có chủ đích (APT),
zero-day malware - Công nghệ phòng chống tấn công chủ động
Các tấn công có chủ đích, các mối đe dọa bền bỉ tiên tiến (APT) đang
nhanh chóng trở thành một hiện tƣợng mới của các tấn công bảo mật ảo (cyber
security threats) – bao gồm các nỗ lực tập trung và có tổ chức đƣợc tạo riêng để
xâm nhập vào các doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ để tìm kiếm các dữ
liệu có giá trị, các bí mật kinh doanh, và xâm nhập vào hệ thống bên trong.
Để chống lại các tấn công có chủ đích này cần phải có một phƣơng pháp
mới, tiên tiến hơn – một giải pháp vƣợt xa các giải pháp bảo mật truyền thống
để cung cấp cái nhìn toàn cảnh về hệ thống mạng tốt hơn, các cảnh báo chủ
động, và các công cụ hiệu quả để làm giảm tác hại của malware, làm sạch
mạng, và ngăn chặn sự lây nhiễm trƣớc khi chúng tiếp tục xảy ra; một giải pháp
phát hiện và xác định các mối đe dọa xâm nhập theo thời gian thực, và cung
cấp sự phân tích sâu và các hành động cần thiết để phòng tránh, khám phá và
ngăn chặn các tấn công vào các dữ liệu của doanh nghiệp. Đồng thời còn phải
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là các giải pháp có thể phối hợp với các thiết bị phòng thủ khác loại nhằm hoàn
thiện hệ thống bảo mật, đảm bảo mức độ an toàn cho hệ thống.
5.3.Hệ thống cân ằng tải ứng dụng
Hệ thống cân ằng tải cho ứng dụng (Application Delivery Controller –
ADC) đƣợc iết đến trƣớc đây với tên gọi phổ iến là thiết ị Server Load
Balancer, gồm các tính năng cơ ản là cân ằng tải các dịch vụ ứng dụng từ ên
ngoài Internet vào hệ thống Cluster Server, ằng nhiều thuật toán khác nhau.
Cluster là một nhóm các máy chủ chạy đồng thời một ứng dụng Web,
Database, App, quá trình thực hiện liên kết nhóm này làm cho các máy chủ
hoạt động nhƣ một máy chủ riêng lẻ khi quan sát từ khía cạnh ên ngoài. Để
cân bằng tải máy chủ, hệ thống cần phải phân phối các yêu cầu (request) đến
nhiều nút khác nhau bên trong cluster máy chủ, với mục đích tối ƣu hóa hiệu
suất hệ thống. Điều này sẽ mang đến cho mạng của bạn hiệu suất cao hơn, khả
năng mở rộng (scalability) - tránh rơi vào tình trạng túng thiếu tài nguyên mạng
trong một doanh nghiệp hay một ứng dụng We nào đó.
Về cơ ản ADC chính là một thiết ị Load Balancer Advance, trong đó
tính năng chính tạo nên sự khác iệt chính là SSL Offloading, là một thiết ị
phục vụ trong từ Layer 3 – Layer 7 trong mô hình OSI.
Ƣu điểm của cân bằng tải:
- Tính mở rộng: thêm hoặc bỏ bớt server một cách dễ dàng;
- Tính sẵn sàng cao do hệ thống dùng nhiều Server, vì vậy hệ thống có
tính dự phòng;
- Tính quản lý: Theo dõi và quản lý tập trung hệ thống Server, bảo
dƣỡng hệ thống server mà không cần tắt các dịch vụ;
- Có thể tách các ứng dụng khỏi server;
- Làm việc đƣợc với nhiều hệ điều hành;
- Hiệu suất cao do đƣợc xây dựng trên hệ thống phần cứng chuyên
dụng;
- Server đƣợc nhóm lại thực hiện đa nhiệm vụ tốt hơn;
- Tất cả Server đều hoạt động đúng công suất không có tình trạng một
Server làm việc quá tải trong khi server khác lại đang “nhàn rỗi”.
5.4.Hệ thống ngăn chặn thƣ rác và ảo vệ hệ thống thƣ điện tử
Mail Security là một hệ thống bảo mật chuyên nghiệp cho thƣ điện tử,
cho phép bảo vệ theo nhiều lớp chống lại những nguy cơ tinh vi gồm cả Spam,
Virus, Worm và Spyware.
Hệ thống này hoạt động dựa trên một nền tảng chuyên iệt (có thể là
phần cứng hoặc phần mềm), có thể cấu hình đƣợc, có khả năng "quét sạch"
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email qua các cơ cấu antispam, antivirus và antispyware tƣơng ứng với nhiều
ộ lọc khác nhau.
Hiện nay trên thế giới có các công nghệ lọc thƣ rác nhƣ:
- Lọc theo địa chỉ nguồn gửi thƣ (IP Reputation);
- Lọc theo thông tin trong email header, chẳng hạn nhƣ địa chỉ email
ngƣời gửi, địa chỉ email ngƣời nhận,…;
- Lọc theo nội dung trong bức thƣ;
- Lọc hình ảnh;
- Lọc virus và mã độc hại đính kèm theo thƣ điện tử;
- …
Với các công nghệ này hầu hết các nhà sản xuất đều áp dụng trong các
giải pháp/sản phẩm của mình, tuy nhiên mức độ chuyên sâu đối với mỗi nhà
sản xuất lại khác nhau, ví dụ: để lọc virus và mã độc hại có nhà sản xuất chỉ sử
dụng một engine và một database mẫu virus, nhƣng có nhà sản xuất khác lại sử
dụng nhiều engine và database khác nhau; hay để lọc các email spam, có nhà
sản xuất kết hợp rất nhiều bộ máy lọc spam để tạo thành hệ thống chống spam
đa lớp, tuy nhiên cũng có những nhà sản xuất lại chỉ chủ yếu lọc spam theo địa
chỉ IP, hay theo nội dung, mà không có khả năng lọc email spam dƣới dạng
hình ảnh…
Các nền tảng hỗ trợ
- Phần cứng vật lý
- Phần mềm
- Dịch vụ (Cloud ase)
Với quy mô doanh nghiệp, nền tảng phần cứng vật lý là đối tƣợng đƣợc
nhiều ngƣời d ng quan tâm với độ ổn định cao, và đƣợc cung cấp ởi nhiều
thƣơng hiệu uy tín.
Các lợi ích mang lại của giải pháp:
- Phòng chống thƣ rác cho hệ thống;
- Phòng chống Virus/Spyware lây lan qua các giao thức mail;
- Bảo mật, xác thực ngƣời d ng;
- Chống thất thoát dữ liệu nhạy cảm;
- Kiểm soát và quản lý quyền hạn ngƣời d ng;
- Logging và Reporting.
Kết luận:
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Chúng ta cần lựa chọn giải pháp của nhà sản xuất với đầy đủ công nghệ
và với mức độ chuyên sâu cao để đáp ứng đƣợc nhu cầu ngăn chặn thƣ rác và
bảo vệ hệ thống thƣ điện tử ph hợp với mô hình của doanh nghiệp.
5.5. Đào tạo và chuyển giao về an toàn và an ninh thông tin
Chuyển giao tài liệu về công nghệ ngay từ giai đoạn lập kế hoạch thực
hiện dự án:
- Hỗ trợ để tiếp cận đƣợc với kỹ thuật mới và môi trƣờng phát triển
trong giai đoạn triển khai
- Chuyển giao kiến thức kỹ thuật mang tính hệ thống cho từng bộ phận:
Công nghệ thích hợp đƣợc yêu cầu sẽ chuyển giao cho các nhà làm chính sách,
cán bộ vận hành hệ thống và ngƣời sử dụng.
- Tiến hành đào tạo để chuyển giao công nghệ cho cán bộ phụ trách
- Có kế hoạch đào tạo và bàn giao các sản phẩm của dự án theo các giai
đoạn của dự án
- Các sản phẩm chuyển giao: Tài liệu kỹ thuật của thiết ị, Tài liệu cấu
hình hệ thống.
5.5.1.Đào tạo hệ thống tường lửa
Nhà thầu đề xuất đào tạo phải đáp ứng đƣợc các yêu cầu sau:
- Phạm vi các hạng mục cần đào tạo
+ Tƣờng lửa cho mạng WAN
+ Tƣờng lửa cho mạng Internet Outbound
+ Tƣờng lửa cho mạng nội bộ
+ Tƣờng lửa ứng dụng web (Web Application Firewall)
- Nội dung đào tạo
+ Thông tin về phần cứng thiết bị
+ Cấu hình, quản trị và sử dụng các tính năng của thiết bị, hệ thống (có
hệ thống lab)
- Thời lƣợng đào tạo: 3 ngày
- Đối tƣợng đào tạo:
+ Cán bộ quản trị hệ thống của Sở TT & TT tỉnh
+ Cán bộ quản trị hệ thống của các Sở, ngành, huyện thuộc tỉnh
- Số lƣợng học viên: 10 ngƣời
- Trình độ giảng viên: Giảng viên phải có các chứng chỉ kỹ thuật liên
quan tới các sản phẩm đào tạo
- Địa điểm đào tạo: đào tạo on-the-jo training và đào tạo tập trung tại
Sở TT & TT tỉnh
5.5.2. Đào tạo hệ thống cân bằng tải
Nhà thầu đề xuất đào tạo phải đáp ứng đƣợc các yêu cầu tối thiểu sau:
- Phạm vi các hạng mục cần đào tạo
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+ Thiết bị cân bằng tải cho ứng dụng
- Nội dung đào tạo
+ Thông tin về phần cứng thiết bị
+ Cấu hình, quản trị và sử dụng các tính năng của thiết bị, hệ thống (có
hệ thống lab)
- Thời lƣợng đào tạo: 2 ngày
- Đối tƣợng đào tạo: Cán bộ quản trị hệ thống của Sở TT & TT tỉnh
- Số lƣợng học viên: 04 ngƣời
- Trình độ giảng viên: Giảng viên phải là chuyên gia từ hãng sản xuất
thiết bị
- Địa điểm đào tạo: đào tạo on-the-job training và đào tạo tập trung tại
sở TT & TT tỉnh
5.5.3.Đào tạo hệ thống phòng chống tấn công có chủ đích, zero-day
malware
Nhà thầu đề xuất đào tạo phải đáp ứng đƣợc các yêu cầu tối thiểu sau:
- Phạm vi các hạng mục cần đào tạo
+ Thiết bị phát hiện tấn công có chủ đích, zero-day malware
+ Thiết bị email security, tích hợp với thiết bị phát hiện để chặn email
chứa zero-day malware
- Nội dung đào tạo
+ Thông tin về phần cứng thiết bị
+ Cấu hình, quản trị và sử dụng các tính năng của thiết bị, hệ thống (có
hệ thống lab)
- Thời lƣợng đào tạo: 2 ngày
- Đối tƣợng đào tạo: Cán bộ quản trị hệ thống của Sở TT & TT tỉnh
- Số lƣợng học viên: 04 ngƣời
- Trình độ giảng viên: Giảng viên phải là chuyên gia từ hãng sản xuất
thiết bị
- Địa điểm đào tạo: đào tạo on-the-jo training và đào tạo tập trung tại
sở TT & TT tỉnh
5.5.4. Đào tạo hệ thống quản trị hoạt động và bảo mật.
Nhà thầu đề xuất đào tạo phải đáp ứng đƣợc các yêu cầu tối thiểu sau:
- Phạm vi các hạng mục cần đào tạo:
+ Thiết bị cấu hình, quản trị tập trung cho các thiết bị tƣờng lửa
+ Thiết bị lƣu log và áo cáo tập trung cho các thiết bị bảo mật
- Nội dung đào tạo
+ Thông tin về phần cứng thiết bị
+ Cấu hình, quản trị và sử dụng các tính năng của thiết bị, hệ thống (có
hệ thống lab)
- Thời lƣợng đào tạo: 2 ngày
- Đối tƣợng đào tạo: Cán bộ quản trị hệ thống của Sở TT & TT tỉnh
- Số lƣợng học viên: 02 ngƣời
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- Trình độ giảng viên: Giảng viên phải là chuyên gia từ hãng sản xuất
thiết bị
- Địa điểm đào tạo: Tại Sở Thông tin và Truyền thông.
6. Các tiêu chuẩn CNTT áp dụng cho Kiến trúc Chính quyền điện tử
cấp tỉnh.
Danh mục tiêu chuẩn CNTT áp dụng cho Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp
tỉnh theo Thông tƣ số 39/2017/TT-BTTTTngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ
trƣởng Bộ Thông tin và Truyền thông:
DANH MỤC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
VỀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG CƠ QUAN NHÀ NƢỚC

Số
TT
1

Loại tiêu chuẩn

Ký hiệu tiêu
chuẩn

Tên đầy đủ của tiêu
chuẩn

Quy định
áp dụng

Bắt uộc
áp dụng

Tiêu chuẩn về kết nối

1.1

Truyền siêu văn HTTP v1.1
ản

Hypertext
Transfer
Protocol version 1.1

1.2

Truyền tệp tin

FTP

File Transfer Protocol

HTTP v1.1

Hypertext
Transfer
Protocol version 1.1

Bắt uộc
áp dụng
một hoặc
cả hai tiêu
chuẩn

WebDAV

Web-based
Distributed
Authoring and Versioning

Khuyến
nghị áp
dụng

Real-time
Protocol

Streaming

Khuyến
nghị áp
dụng

RTP

Real-time
Protocol

Transport

Khuyến
nghị áp
dụng

RTCP

Real-time
Protocol

Control

Khuyến
nghị áp
dụng

Transfer

Bắt uộc

1.3

1.4

Truyền,
phát RTSP
luồng âm thanh/
hình ảnh

Truyền thƣ điện SMTP/ MIME

Simple

Mail
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tử

Protocol/Multipurpose
Internet Mail Extensions

Cung cấp dịch vụ POP3
truy cập hộp thƣ
điện tử
IMAP 4rev1

Post Office
version 3

Internet Message Access
Protocol
version
4
revision 1

Bắt uộc
áp dụng cả
hai tiêu
chuẩn đối
với máy
chủ

1.6

Truy
mục

Lightweight
Directory
Access Protocol version 3

Bắt uộc
áp dụng

1.7

Dịch vụ tên miền

Domain Name System

Bắt uộc
áp dụng

1.8

Giao vận mạng TCP
có kết nối

Transmission
Protocol

Bắt uộc
áp dụng

1.9

Giao vận mạng UDP
không kết nối

User Datagram Protocol

Bắt uộc
áp dụng

1.10

Liên
mạng IPv4
LAN/WAN

Internet Protocol version
4

Bắt uộc
áp dụng

IPv6

Internet Protocol version
6

Bắt uộc
áp dụng
đối với các
thiết ị có
kết nối
Internet

ộ IEEE 802.11g

Institute of Electrical and
Electronics
Engineers
Standard (IEEE) 802.11g

Bắt uộc
áp dụng

IEEE 802.11n

Institute of Electrical and
Electronics
Engineers
Standard (IEEE) 802.11n

Khuyến
nghị áp
dụng

1.5

1.11

cập

Mạng cục
không dây

thƣ LDAP v3
DNS

Protocol

Control

áp dụng

1.12

Truy cập Internet WAP v2.0
với thiết ị không
dây

Wireless
Application
Protocol version 2.0

Bắt uộc
áp dụng

1.13

Dịch vụ We

Simple

Bắt uộc

SOAP v1.2

Object

Access
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Protocol version 1.2
WSDL v1.1

Web Services Description
Language version 1.1

UDDI v3

Universal
Description,
Discovery and Integration
version 3

1.14

Dịch vụ đồng ộ NTP v3
thời gian

2

Tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu

2.1

áp dụng
một, hai
hoặc cả a
tiêu chuẩn

Network Time Protocol
version 3

Bắt uộc
áp dụng

Ngôn ngữ định XML v1.0 (5th Extensible
Markup
dạng văn ản
Edition)
Language version 1.0 (5th
Edition)

Bắt uộc
áp dụng

XML v1.1

Extensible
Markup
Language version 1.1

2.2

Ngôn ngữ định TCVN ISO/TS Ngôn ngữ đánh dấu mở
dạng văn ản cho 15000:2007
rộng kinh doanh điện tử
giao dịch điện tử
(ebXML)

Bắt uộc
áp dụng

2.3

Định nghĩa các XML
lƣợc đồ trong tài v1.0
liệu XML

Bắt uộc
áp dụng

2.4

Biến đổi dữ liệu

2.5

Mô hình hóa đối UML v2.0
tƣợng

Unified
Modelling
Language version 2.0

Khuyến
nghị áp
dụng

2.6

Mô tả tài nguyên RDF
dữ liệu

Resource
Framework

Description

Khuyến
nghị áp
dụng

2.7

Trình diễn ộ kí UTF-8
tự

8-bit Universal Character
Set
(UCS)/Unicode
Transformation Format

Bắt uộc
áp dụng

Schema XML Schema version 1.0

XSL

Extensible
Language

Stylesheet

Bắt uộc
áp dụng
phiên ản
mới nhất.
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2.8

Khuôn thức trao GML v3.3
đổi thông tin địa
lí

Geography
Markup
Language version 3.3

Bắt uộc
áp dụng

2.9

Truy cập và cập WMS v1.3.0
nhật các thông tin
địa lý
WFS v1.1.0

OpenGIS
Web
Map
Service version 1.3.0

Bắt uộc
áp dụng

Web Feature
version 1.1.0

Service

Bắt uộc
áp dụng

2.10

Trao đổi dữ liệu XMI v 2.1
đặc tả tài liệu
XML

XML
Metadata
Interchange version 2.1

Khuyến
nghị áp
dụng

3

Tiêu chuẩn về truy cập thông tin

3.1

Chuẩn nội dung HTML v4.01
Web

Hypertext
Markup
Language version 4.01

Bắt uộc
áp dụng

3.2

Chuẩn nội dung XHTML v1.1
We mở rộng

Extensible
Hypertext
Markup Language version
1.1

Bắt uộc
áp dụng

3.3

Giao diện ngƣời CSS2
dùng

Cascading Style Sheets
Language Level 2

Bắt uộc
áp dụng
một trong
hai tiêu
chuẩn

3.4

Văn ản

XSL

Extensible
Stylesheet
Language version

(.txt)

Định dạng Plain Text
(.txt): Dành cho các tài
liệu cơ ản không có cấu
trúc

Bắt uộc
áp dụng

v1.8, Định dạng Rich Text (.rtf)
phiên ản 1.8, 1.9.1: Dành
cho các tài liệu có thể trao
đổi giữa các nền khác
nhau

Bắt uộc
áp dụng

Định dạng văn ản Word
của Microsoft (.docx)
phiên ản Word 2007

Khuyến
nghị áp
dụng

(.rtf)
v1.9.1

(.docx)

(.pdf)

v1.4, Định

dạng

Porta le

Bắt uộc
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3.5

3.6

Bảng tính

Trình diễn

áp dụng
một, hai
hoặc cả a
tiêu chuẩn

v1.5, v1.6, v1.7

Document (.pdf) phiên
bản 1.4, 1.5, 1.6, 1.7:
Dành cho các tài liệu chỉ
đọc

(.doc)

Định dạng văn ản Word
của Microsoft (.doc) phiên
ản Word 1997-2003

(.odt) v1.1

Định
dạng
Document Text
phiên ản 1.1

(.csv)

Định
dạng
Comma
eparated
Variable/Delimited (.csv):
Dành cho các ảng tính
cần trao đổi giữa các ứng
dụng khác nhau.

Bắt uộc
áp dụng

(.xlsx)

Định dạng
Excel
của
(.xlsx) phiên
2007

Khuyến
nghị áp
dụng

(.xls)

Định dạng
ảng tính
Excel của Microsoft (.xls)
phiên ản Excel 19972003

(.ods) v1.1

Định
dạng
Open
Document Spreadsheets
(.ods) phiên ản 1.1

(.htm)

Định dạng Hypertext
Document (.htm): cho các
trình ày đƣợc trao đổi
thông qua các loại trình
duyệt khác nhau

Bắt uộc
áp dụng

(.pptx)

Định dạng PowerPoint
(.pptx) của Microsoft
phiên
ản PowerPoint
2007

Khuyến
nghị áp
dụng

Open
(.odt)

ảng tính
Microsoft
ản Excel

Bắt uộc
áp dụng
một hoặc
cả hai tiêu
chuẩn
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3.7

Ảnh đồ họa

(.pdf)

Định
dạng
Porta le
Document (.pdf): cho các
bài trình bày lƣu dƣới
dạng chỉ đọc

(.ppt)

Định dạng PowerPoint
(.ppt) của Microsoft phiên
ản PowerPoint 19972003

(.odp) v1.1

Định
dạng
Open
Document
Presentation
(.odp) phiên ản 1.1

JPEG

Joint Photographic Expert
Group (.jpg)

GIF v89a

Graphic Interchange (.gif)
version 89a

TIFF

Tag Image File (.tif)

PNG

Portable
Network
Graphics (.png)

Bắt uộc
áp dụng
một, hai
hoặc cả a
tiêu chuẩn

Bắt uộc
áp dụng
một, hai,
a hoặc cả
ốn tiêu
chuẩn

3.8

Ảnh gắn với tọa GEO TIFF
độ địa lý

Tagged
Image
Format
for
applications

File
GIS

Bắt uộc
áp dụng

3.9

Phim
thanh

âm MPEG-1

Moving Picture Experts
Group–1

Khuyến
nghị áp
dụng

MPEG-2

Moving Picture Experts
Group–2

Khuyến
nghị áp
dụng

MP3

MPEG-1 Audio Layer 3

Khuyến
nghị áp
dụng

AAC

Advanced Audio Coding

Khuyến
nghị áp
dụng

ảnh,
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3.10

Luồng phim ảnh, (.asf), (.wma), Các định dạng của
âm thanh
(.wmv)
Microsoft
Windows
Media
Player
(.asf),
(.wma), (.wmv)

Khuyến
nghị áp
dụng

(.ra),
(.rm), Các định dạng Real
(.ram), (.rmm)
Audio/Real Video (.ra),
(.rm), (.ram), (.rmm)

Khuyến
nghị áp
dụng

(.mov), Các định dạng Apple
Quicktime (.avi), (.mov),
(.qt)

Khuyến
nghị áp
dụng

(.avi),
(.qt)
3.11

Hoạt họa

GIF v89a

Graphic Interchange (.gif)
version 89a

Khuyến
nghị áp
dụng

(.swf)

Định dạng Macromedia
Flash (.swf)

Khuyến
nghị áp
dụng

(.swf)

Định dạng Macromedia
Shockwave (.swf)

Khuyến
nghị áp
dụng

(.qt), Các định dạng Apple
Quicktime
(.avi),(.qt),(.mov)

Khuyến
nghị áp
dụng

(.avi),
(.mov)
3.12

Chuẩn nội dung WML v2.0
cho thiết ị di
động

Wireless
Markup
Language version 2.0

Bắt uộc
áp dụng

3.13

Bộ ký tự và mã ASCII
hóa

American Standard Code
for
Information
Interchange

Bắt uộc
áp dụng

3.14

Bộ ký tự và mã TCVN
hóa cho tiếng 6909:2001
Việt

TCVN 6909:2001 “Công
nghệ thông tin - Bộ mã ký
tự tiếng Việt 16- it”

Bắt uộc
áp dụng

3.15

Nén dữ liệu

Zip

Zip (.zip)

.gz v4.3

GNU Zip (.gz) version 4.3

Bắt uộc
áp dụng
một hoặc
cả hai tiêu
Trang 185

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ver 1.0
chuẩn
3.16

Ngôn ngữ kịch ECMA 262
ản phía trình
khách

ECMAScript version 3
(3rd Edition)

Bắt uộc
áp dụng

3.17

Chia sẻ nội dung RSS v1.0
Web

RDF
Site
version 1.0

Bắt uộc
áp dụng
một trong
hai tiêu
chuẩn

3.18

4
4.1

RSS v2.0

Really
Simple
Syndication version 2.0

ATOM v1.0

ATOM version 1.0

Khuyến
nghị áp
dụng

Chuẩn kết nối JSR 168
ứng dụng cổng
thông tin điện tử

Java
Specification
Requests 168 (Portlet
Specification)

Bắt uộc
áp dụng

JSR 286

Java
Specification
Requests 286 (Portlet
Specification)

Khuyến
nghị áp
dụng

WSRP v1.0

Web Services for Remote
Portlets version 1.0

Bắt uộc
áp dụng

WSRP v2.0

Web Services for Remote
Portlets version 2.0

Khuyến
nghị áp
dụng

Secure
Multi-purpose
Internet Mail Extensions
version 3.2

Bắt uộc
áp dụng

OpenPGP

Khuyến
nghị áp
dụng

Secure Shell version 2.0

Bắt uộc
áp dụng

Secure

Bắt uộc

Tiêu chuẩn về an toàn thông tin
An toàn thƣ điện S/MIME v3.2
tử
OpenPGP

4.2

Summary

An toàn
giao vận

tầng SSH v2.0
SSL v3.0

Socket

Layer
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version 3.0
TLS v1.2

4.3

An toàn truyền HTTPS
tệp tin
FTPS

Transport Layer Security
version 1.2

áp dụng
một trong
hai tiêu
chuẩn

Hypertext
Transfer
Protocol over Secure
Socket Layer

Bắt uộc
áp dụng

File Transfer Protocol
over Secure Socket Layer

Khuyến
nghị áp
dụng

4.4

An toàn truyền SMTPS
thƣ điện tử

Simple Mail Transfer
Protocol over Secure
Socket Layer

Bắt uộc
áp dụng

4.5

An toàn dịch vụ POPS
truy cập hộp thƣ

Post Office Protocol over
Secure Socket Layer

Bắt uộc
áp dụng
một hoặc
cả hai tiêu
chuẩn

IMAPS

Internet Message Access
Protocol over Secure
Socket Layer

4.6

An toàn dịch vụ DNSSEC
DNS

Domain Name System
Security Extenssions

Khuyến
nghị áp
dụng

4.7

An toàn
mạng

Internet Protocol security
với IP ESP

Bắt uộc
áp dụng

4.8

An toàn thông tin WPA2
cho mạng không
dây

Wi-fi Protected Access 2

Bắt uộc
áp dụng

4.9

Giải
hóa

mã TCVN
7816:2007

Công nghệ thông tin. Kỹ
thuật mật mã thuật toán
mã dữ liệu AES

Khuyến
nghị áp
dụng

3DES

Triple Data Encryption
Standard

Khuyến
nghị áp
dụng

RSA

Rivest-Shamir-Adleman

Khuyến
nghị áp

thuật

tầng IPsec - IP ESP
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dụng
4.10

Giải thuật chữ ký TCVN
số
7635:2007

Các kỹ thuật mật mã Chữ ký số

Bắt uộc
áp dụng

4.11

Giải thuật ăm SHA-2
cho chữ ký số

Secure Hash Algorithms2

Khuyến
nghị áp
dụng

4.12

Giải thuật truyền RSA-KEM
khóa

Rivest-Shamir-Adleman KEM (Key Encapsulation
Mechanism)
Key
Transport Algorithm

Bắt uộc
áp dụng

4.13

Giải pháp xác SAML v2.0
thực ngƣời sử
dụng

Security
Assertion
Markup Language version
2.0

Khuyến
nghị áp
dụng

4.14

An toàn trao đổi XML
XML Encryption Syntax
ản tin XML
Encryption
and Processing
Syntax
and
Processing

Bắt uộc
áp dụng

XML Signature XML Signature Syntax
Syntax
and and Processing
Processing

Bắt uộc
áp dụng

4.15

Quản lý khóa XKMS v2.0
công khai ản tin
XML

XML Key Management
Specification version 2.0

Khuyến
nghị áp
dụng

4.16

Giao thức an P3P v1.0
toàn thông tin cá
nhân

Platform for
Preferences
version 1.0

Khuyến
nghị áp
dụng

4.17

Hạ tầng khóa công khai

Privacy
Project

Cú pháp thông PKCS#7 v1.5 Cryptographic message
điệp mật mã cho (RFC 2315)
syntax
for
file-based
ký và mã hóa
signing and encrypting
Cú pháp thông PKCS#15 v1.1
tin thẻ mật mã

Khuyến
nghị áp
dụng

Cryptographic
token
information syntax
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Giao diện
mật mã

thẻ PKCS#11 v2.11

Cryptographic
interface

token

Giao
diện PKCS#12 v1.0
nhập/xuất chứng
thƣ

Certificate import/export
interface

Khuôn
dạng TCVN
danh sách chứng 8067:2009
thƣ số thu hồi

Công nghệ thông tin –
Khuôn dạng danh sách
chứng thƣ số ị thu hồi

Khuôn
dạng TCVN
chứng thƣ số
8066:2009

Công nghệ thông tin –
Khuôn dạng chứng thƣ số

Yêu cầu chứng PKCS#10 v1.7 Certification request
thực
(RFC 2986)
Giao thức trạng RFC 2560
thái chứng thƣ
trực tuyến

On-line Certificate status
protocol

Giao thức gắn RFC 3161
tem thời gian

Time stamping protocol

Dịch vụ tem thời TCVN
gian
1:2007
TCVN
2:2007
TCVN
3:2010

7818- Công nghệ thông tin - Kỹ
thuật mật mã - Dịch vụ
7818- tem thời gian
- Phần 1: Khung tổng quát
7818- - Phần 2: Cơ chế token
độc lập
- Phần 3: Cơ chế tạo thẻ
liên kết

44.18 An toàn cho dịch WS-Security
vụ We
v1.1

Web Services
version 1.1

Security

Khuyến
nghị áp
dụng
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PHẦN VII. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN ĐIỆN
TỬ CẤP TỈNH
I. Lộ trình triển khai
Từ hiện trạng, định hƣớng phát triển chính quyền điện tử và định hƣớng
xây dựng Kiến trúc CQĐT của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nhƣ đã phân tích ở trên,
lộ trình xây dựng CQĐT Bà Rịa- Vũng Tàu đƣợc phân kỳ theo thứ tự ƣu tiên
nhƣ sau:
1. Phƣơng án đầu tƣ
- Những nội dung thuê mƣớn dịch vụ: Hiện nay, tỉnh đang triển khai
Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 trong đó sẽ giảm 10% tổng số
biên chế. Vì vậy, rất khó bố trí biên chế công chức phục vụ chính quyền điện
tử. Điều này dẫn đến việc triển khai ứng dụng CNTT, tập trung phần mềm,
trong các cơ quan đơn vị sẽ phải chọn thuê ngoài dịch vụ.
- Những nội dung cần thiết phải đầu tƣ chủ yếu tập trung vào phần
cứng nhƣ: đầu tƣ máy móc thiết bị cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; Hệ
thống hội nghị trực tuyến; bổ sung máy tính và mạng nội bộ cho chính quyền
các cấp.
2. Giai đoạn 1: đến năm 2020 (Phụ lục 3)
Tổng kinh phí khái toán: 55.500.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ, năm
trăm triệu đồng)
Tập trung giải quyết việc triển khai các ứng dụng CNTT rời rạc, phân
tán và trên nhiều nền tảng khác nhau khiến cho việc liên thông kết nối không
khả thi. Giải pháp khắc phục là:
- Xây dựng cơ sở hạ tầng nền tảng CQĐT Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu;
- Thay vì các ứng dụng đơn lẽ của các sở ngành thì tích hợp và xây
dựng 2 hệ thống thông tin thành phần nền tảng: HTTT Dân cƣ thuộc HTTT Văn
hóa-Xã hội; và HTTT Đất đai-Xây dựng thuộc HTTT Quản lý đô thị;
- Xây dựng các ứng dụng chuyên ngành;
- Và các hệ thống thông tin nền.
2.1. Xây dựng cơ sở hạ tầng nền tảng CQĐT Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
Khẩn trƣơng xây dựng cơ sở hạ tầng nền tảng CQĐT Tỉnh Bà Rịa- Vũng
Tàu nhằm thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 36a/NQ-CP của
Chính phủ ngày 14 tháng 10 năm 2015 về Chính phủ điện tử. Quyết tâm hoàn
thành càng sớm càng tốt các hạng mục cơ sở hạ tầng nền tảng CQĐT Tỉnh
BRVT, cụ thể:
a) Xây dựng nền tảng chung kết nối, chia sẻ các hệ thống thông tin
quy mô cấp tỉnh (LGSP: Local Government Service Platform):
 Xây dựng Trục liên thông của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (ESB). Trục
liên thông của tỉnh phải kết nối liên thông với Trục liên thông quốc gia và các
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Trục liên thông khác của các tỉnh, thành khác;
 Xây dựng Trục chứng thực/xác thực;
 Xây dựng dịch vụ chuyên dụng cho việc lƣu trữ dữ liệu (cần triển khai
đồng bộ với việc nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của Tỉnh).
b) Xây dựng nền tảng mở và các hệ thống CNTT lõi (Core Platform):
Triển khai nền tảng mở nhằm tích hợp và phát triển các ứng dụng nhằm
xây dựng hệ thống CQĐT Tỉnh theo kiến trúc đã đƣa ra, đặc iệt xây dựng trục
liên thông cấp tỉnh đảm ảo đảm ảo tính liên thông nghiệp vụ và thông tin. Xây
dựng nền tảng mở và các hệ thống CNTT lõi (Core Platform) gồm các phân hệ
sau:
 Xây dựng hệ thống quản lý hạ tầng (Cloud);
 Xây dựng cổng thông tin nghiệp vụ LGSP tỉnh;
 Xây dựng nền tảng xử lý hồ sơ nghiệp vụ hành chính công (Public
Sector Process Platform PSPP);
 Xây dựng nền tảng dịch vụ tƣơng tác với công dân, doanh nghiệp
nhƣ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả;
 Nền tảng quản lý văn ản (Document Management Platform): Xây
dựng kết nối, liên thông phần mềm văn phòng điện tử, một cửa liên thông 4
cấp chính quyền từ cấp Trung ƣơng đến cấp tỉnh, cấp huyện/thành phố và cấp
phƣờng/xã/thị trấn;
c) Kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin GIS theo mô hình S.M.A.C và
IoT
Kiến trúc tổng thể ứng dụng trên nền tảng hệ thống thông tin địa lý
(GIS: Geographic Information System) theo mô hình S.M.A.C (social: mạng
xã hội; mo ile: di động; Analytics: phân tích dữ liệu lớn; Cloud: đám mây) và
Internet kết nối vạn vật (IoT: Internet of Things).
(Chi tiết xem phần VI mục 7.3)
2.2.

Xây dựng các phần mềm ứng dụng tại các đơn vị

a) Xây dựng nhóm các phân hệ/ ứng dụng thuộc hệ thống tác nghiệp
điện tử (G2E):
 Các phần mềm ứng dụng nội ộ;
 Các phần mềm tác nghiệp chuyên ngành.
b) Xây dựng nhóm các phân hệ/ ứng dụng thuộc Môi trƣờng làm việc
điện tử phục vụ chỉ đạo điều hành (G2G và G2E):
 Nâng cấp hệ thống thƣ điện tử công vụ của Tỉnh;
 Xây dựng hệ thống thống kê, theo dõi trạng thái xử lý, sử dụng phần
mềm văn phòng điện tử, thực hiện liên thông 4 cấp;
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 Xây dựng kết nối, liên thông phần mềm văn phòng điện tử trên địa
àn Tỉnh;
c) Xây dựng nhóm các phân hệ/ ứng dụng CNTT phục vụ ngƣời dân
và doanh nghiệp (hệ thống giao dịch điện tử (G2C và G2B):
 Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cổng, trang thông
tin thành phần nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngƣời dân và doanh
nghiệp.
 Xây dựng Cổng thông tin hành chính công cấp Tỉnh tập trung, thống
nhất đảm ảo kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ hạ tầng và cơ sở dữ liệu với
các hệ thống thông tin khác.
 Triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 tại cấp xã,
huyện, tỉnh theo lộ trình đƣợc duyệt.
Triển khai, mở rộng phần mềm tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp
Tỉnh đến cấp Huyện, xã.Đặc iệt tập trung vào các phần mềm cung cấp dịch
vụ công trực tuyến cấp 3 và 4 ao gồm các phần mềm cấp phép, thực hiện các
thủ tục liên quan đến ngƣời dân, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực liên quan
đến: thủ tục hành chính, dân cƣ, đất đai - xây dựng và doanh nghiệp.
(Chi tiết xem phần VI mục 5.3 và phụ lục 2)
d) Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4: Triển khai cung
cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 tại cấp xã, huyện/thành phố, tỉnh theo lộ
trình đƣợc duyệt tại QĐ 3746/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Chủ tịch UBND
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về Cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
giai đoạn 2016-2020 và theo danh mục đƣợc an hành theo Quyết định số
846/QĐ-TTG ngày 09/6/2017 của Thủ tƣớng Chính phủ về Ban hành Danh
mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các ộ, ngành, địa
phƣơng năm 2017-2018.
(Chi tiết xem phụ lục 4).
2.3.

Xây dựng các hệ thống thông tin nền

- Tiếp tục hoàn thiện 2 HTTT thành phần nền tảng: HTTT Dân cƣ
thuộc HTTT Văn hóa-Xã hội; và HTTT Đất đai-Xây dựng thuộc HTTT
Quản lý đô thị;
(Chi tiết xem phụ lục 6 và 7)
- Phát triển và hoàn thiện các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu
lớn, trƣớc hết tập trung xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia về con ngƣời,
tài nguyên và môi trƣờng, tài chính, kinh tế, công nghiệp và thƣơng mại.
Đảm ảo tính cấu trúc, tính hệ thống. Tập trung vào 6 cơ sở dữ liệu quốc gia
cần ƣu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử theo quyết
định 714/QĐ-TTg ngày 22/05/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ và 6 cơ sở dữ
liệu chuyên ngành triển khai trên địa àn theo QĐ 3744/QĐ-UBND ngày
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29/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Chi tiết xem phần
VII mục 6.4).
- Bƣớc đầu hình thành 4 hệ thống thông tin cơ ản: HTTT Văn hóaXã hội; HTTT Quản lý đô thị; HTTT Kinh tế; và HTTT Khoa học-Công
nghệ.
3. Giai đoạn 2: sau năm 2020
Mục tiêu chính trong giai đoạn này là: Tiếp tục hoàn chỉnh việc xây dựng
CQĐT tỉnh BRVT và hƣớng đến việc ứng dụng CNTT trong phát triển bền vững
kinh tế-xã hội của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và hƣớng tới xây dựng đô thị thông minh:
3.1. Ứng dụng CNTT trong xây dựng Chính quyền điện tử
Tiếp tục hoàn thiện xây dựng CQĐT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Cụ thể:
- Tiếp tục hoàn thiện các CSDL dùng chung, CSDL chuyên ngành
thuộc các HTTT cơ ản và các HTTT thành phần nền tảng.
- Hoàn thiện cổng dịch vụ công trực tuyến, phát triển các DVCTT
mức 3 lên mức 4 cho các lĩnh vực thƣờng xuyên có giao dịch.
- Xây dựng các ứng dụng chuyên ngành ở mọi lĩnh vực.
- Xây dựng phần mềm báo cáo thống kê tổng hợp, hỗ trợ ra quyết
định, dự báo của chính quyền các cấp.
- Tiếp tục xây dựng các hệ thống tƣơng tác với ngƣời dân.
3.2.Ứng dụng CNTT trong phát triển xã hội
Tập trung vào việc ứng dụng CNTT phát triển kinh tế-xã hội với mục
tiêu xây dựng hoàn thành hệ thống CQĐT, hƣớng tới xây dựng 2 Thành phố
thông minh:
a. Giáo dục:
Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng HTTT giáo dục- đào tạo, ao gồm
các lớp cơ sở dữ liệu:
 Xây dựng hạ tầng phục vụ ứng dụng CNTT cho ngành giáo dục tỉnh
ao gồm hoàn chỉnh hạ tầng CNTT tại Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng giáo
dục các , huyện và trƣờng học các cấp theo mô hình hình thành hệ thống hạ
tầng d ng chung trong ngành.
 Xây dựng một trục liên thông dữ liệu chuyên ngành giáo dục và đào
tạo để liên thông các loại cơ sở dữ liệu hiện có và xây dựng mới từ đó kết nối
liên thông với cơ sở dữ liệu của Sở/ ngành thông qua trục liên thông tỉnh.
Phát triển các cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý và dạy-học và chuyên
ngành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và dạy-học tiến đến việc xây dựng
quản lý giáo dục thông minh.
 Xây dựng và triển khai các hệ thống phục vụ cho công tác dạy và học
sau: Cổng thông tin điện tử tích hợp dành cho các đối tƣợng giáo viên, học sinh và
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phụ huynh phục vụ cho công tác dạy và học; Hệ thống ài giảng điện tử, sách giáo
khoa điện tử dành cho các đối tƣợng giáo viên và học sinh; Kênh giao tiếp giữa
nhà trƣờng với giáo viên, học sinh và phụ huynh thông qua cổng thông tin, hệ
thống thƣ điện tử và hệ thống tin nhắn trên các thiết ị di động (điện thoại, máy
tính ảng).
b. Y tế
Sở Y tế chủ trì xây dựng HTTT y tế, ao gồm các lớp cơ sở dữ liệu:
 Xây dựng hạ tầng phục vụ ứng dụng CNTT cho ngành y tế tỉnh ao gồm
hoàn chỉnh hạ tầng CNTT tại Sở Y tế, các ệnh viện huyện và trung tâm y tế dự
phòng , huyện theo mô hình hình thành hệ thống hạ tầng d ng chung trong ngành.
 Xây dựng và triển khai một mạng thông tin quản lý y tế thống nhất với
đầu mối tại Sở Y tế, phục vụ cho công tác quản lý y tế ở các phòng an chuyên
môn của Sở Y tế và các cơ quan trực thuộc, ao gồm các phần mềm quản lý
chuyên ngành nhƣ: Quản lý ngƣời hành nghề và hoạt động của các cơ sở y tế tƣ
nhân trên địa àn tỉnh; Quản lý cấp giấy phép và theo dõi hoạt động của các cơ sở
sản xuất và kinh doanh thực phẩm; Quản lý, tổng hợp số liệu thống kê và áo cáo
về tình hình dân số kế hoạch hóa gia đình tại tỉnh;
 Xây dựng hệ thống áo cáo, thống kê y tế qua mạng trong lĩnh vực khám
chữa ệnh theo định dạng dữ liệu thống nhất và sử dụng các chuẩn theo quy định
của Bộ Y tế.
 Triển khai nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong điều
trị tại các ệnh viện tại tỉnh - y tế điện tử và triển khai mạng y tế công cộng trên
toàn tỉnh.
 Kết nối, trao đổi dữ liệu giữa hệ thống thông tin của Bảo hiểm xã hội và
hệ thống thông tin y tế nhằm phục vụ quản lý, giám sát thanh toán Bảo hiểm y tế;
giảm thủ tục giấy tờ cho ệnh nhân, giảm xuất toán cho ệnh viện.
c. Quản lý hạ tầng và phát triển đô thị:
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, Ủy
ban nhân dân các , huyện và các đơn vị liên quan triển khai GIS nền d ng chung
cho Tỉnh:
 Các Sở-ban-ngành tỉnh triển khai các phần mềm ứng dụng, tạo lập cơ sở
dữ liệu chuyên ngành trong phạm vi quản lý của mình về hạ tầng kỹ thuật đô thị
trên nền Hệ thống thông tin địa lý (GIS) thống nhất, ao gồm dữ liệu địa chính, dữ
liệu địa hình, dữ liệu về công trình xây dựng, giao thông, mạng viễn thông, cấp
thoát nƣớc,…làm cơ sở để khai thác phục vụ công tác quản lý, quy hoạch phát
triển đô thị.
 Tích hợp các lớp thông tin hạ tầng đô thị về Trung tâm tích hợp dữ liệu
Tỉnh, chia sẽ cho tất cả các đơn vị, ngƣời dân và doanh nghiệp có nhu cầu khai
thác.
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3.3.Ứng dụng CNTT trong phát triển kinh tế
Tiếp tục tập trung vào việc ƣu tiên triển khai ứng dụng CNTT cho các lĩnh
vực ƣu tiên nhƣ: công nghiệp, logistics, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao để
nhằm phát triển kinh tế-xạ hội bền vững. Tập trung vào các lĩnh vực:
a) Công nghiệp
Sở Công thƣơng chủ trì xây dựng HTTT công nghiệp, ao gồm các lớp cơ
sở dữ liệu:
 Tài nguyên: CSDL đất công nghiệp, ản đồ GIS quy hoạch và phát triển
các khu công nghiệp tập trung của tỉnh BRVT;
 Doanh nghiệp: CSDL các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công
nghiệp (tất cả các loại hình);
 Lao động: CSDL lao động làm việc trong các ngành công nghiệp tỉnh
BRVT;
 Hạ tầng: CSDL hạ tầng phục vụ sản xuất , lƣu thông (điện, nƣớc, viễn
thông, các tuyến vận tải, cảng iển, kho ãi,…);
 Công nghệ: CSDL các công nghệ chia theo 2 loại tổng hợp và chuyên
ngành. Các công nghệ chuyên ngành chia theo các ngành khai khoáng, chế iến,
chế tạo, năng lƣợng,…;
 Các chính sách: CSDL các chính sách khuyến kích đầu tƣ, đổi mới công
nghệ, ảo vệ môi trƣờng,…
b) Logistics:
Sở Công thƣơng chủ trì xây dựng HTTT Logistics ao gồm các lớp CSDL
quan trọng:
 Hạ tầng sản xuất: CSDL các cảng iển (vị trí, vai trò, quy mô, chiều dài
ến cảng, diện tích kho ãi, công nghệ áp dụng, công suất thiết kế, công suất vận
hành, trình độ quản lý,…). CSDL các cảng cạn (kho kiểm hóa – vị trí, quy mô,
năng lực thông quan, công nghệ áp dụng, số lƣợng ngƣời làm việc, tính chất,…).
CSDL các kho, bãi;
 Hạ tầng giao thông: CSDL (kèm ản đồ số) các luồng vận tải nội địa (cả
đƣờng sắt, đƣờng ộ, đƣờng thủy), trạng thái phục vụ, năng lực vận tải,…;
 Nhân lực: CSDL cán ộ công chức, lao động làm việc trong lĩnh vực
logistics tỉnh BRVT;
 Đơn vị sản xuất: CSDL về các doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ
logistics tại tỉnh BRVT ao gồm cả các doanh nghiệp logistics quốc tế;
 Công nghệ: CSDL các cần cẩu, thiết ị nâng, thiết ị soi chiếu, CNTT,
thiết ị điện tử, giải pháp theo dõi luồng hàng (tracking);
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 Các chính sách: CSDL các chính sách, quy chế, quy định trong lĩnh vực
logistics đặc iệt là các khâu vận tải nội địa, kiểm hóa và cảng ( ao gồm cả quy
chế về “chính quyền cảng” nếu có);
 Phƣơng tiện: CSDL các loại phƣơng tiện sử dụng trong lĩnh vực logistics
tỉnh BRVT, trƣớc tiên tập trung vào các phƣơng tiện vận tải (xe container, xà lan,
tàu iển), phƣơng tiển kiểm hóa (thiết ị soi, quét, nhận dạng, cân,…), phƣơng tiện
ốc dỡ (cần cẩu, thiết ị nâng, hệ thống điều khiển ốc xếp hàng hóa,…);
 Hàng hóa: CSDL hàng hóa (loại hình, nguồn gốc, đặc tính, khối lƣợng,
chủ hàng, giá trị lô hàng,…)…;
 Và các CSDL khác,…
c) Du lịch:
Sở Du lịch chủ trì xây dựng HTTT du lịch, ao gồm các lớp cơ sở dữ liệu:
 Hạ tầng, thiết chế: Casino, khách sạn, nhà hàng, resort, sân golf, khu du
lịch sinh thái, cơ sở chăm sóc sức khỏe, trạm điều dƣỡng, các trung tâm mua
sắm,…;
 Tổ chức: CSDL các công ty, tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ du lịch
tỉnh BRVT;
 Nhân lực: CSDL hƣớng dẫn viên, lao động làm việc trong lĩnh vực du
lịch;
 Phƣơng tiện: Phƣơng tiện vận tải đƣờng ộ (ô tô các loại), đƣờng thủy
(du thuyền, tàu thủy, ca nô, phà,…), phƣơng tiện cứu hộ, hệ thống thông tin du
lịch,…;
 Chính sách: CSDL các chính sách, quy chế, quy định về hoạt động du
lịch;
 Công nghệ áp dụng: CSDL các công nghệ áp dụng trong ngành du lịch
tỉnh BRVT;
 Liên kết: CSDL các cơ sở lien kết với du lịch (khu công nghiệp, nhà máy,
doanh nghiệp, trang trại,…).
d) Nông nghiệp công nghệ cao
Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chủ trì xây dựng HTTT nông
nghiệp, ao gồm các lớp cơ sở dữ liệu:
 Tài nguyên: CSDL đất nông nghiệp, ản đồ GIS giải thửa đất trồng trọt,
lâm nghiệp, mặt nƣớc, ngƣ trƣờng,…
 Nhân lực: CSDL dân cƣ, lao động
 Đơn vị sản xuất: CSDL về các doanh nghiệp, lâm trƣờng, nông trƣờng,
HTX,…
Trang 196

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ver 1.0
 Công nghệ: CSDL giống cây trồng, vật nuôi phổ iến trong tỉnh, quy
trình canh tác, thu hoạch, ảo quản sau thu hoạch, chế iến, giám sát nguồn gốc và
chất lƣợng hàng hóa,…
 Các chính sách: CSDL các chính sách khuyến kích đầu tƣ, đổi mới công
nghệ, xã hội hóa phát triển công đồng,…
 Hạ tầng nông thôn: CSDL đƣờng sá, điện, nƣớc, viễn thông, thủy lợi
nông nghiệp, nông thôn.
 Cán ộ: CSDL cán ộ quản lý chuyên trách về nông nghiệp toàn tỉnh.
3.4.Ứng phó iến đổi khí hậu
Sở Tài nguyên và Môi trƣờng chủ trì xây dựng HTTT quản lý dữ liệu biến
đổi khí hậu và tính toán theo dõi phát thải khí nhà kính để phục vụ quản lý trong
việc ứng phó biến đổi khí hậu. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành về
khí tƣợng, thủy văn phục vụ công tác quản lý biến đổi khí hậu.
II. Các giải pháp tổ chức thực hiện
Để triển khai thành công CQĐT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu theo Kiến trúc,
cần thực hiện các giải pháp triển khai sau:
1. Giải pháp về tài chính
- Tăng cƣờng chính sách ƣu tiên đầu tƣ, hỗ trợ cho ứng dụng và phát triển
CNTT tại các cơ quan trong hệ thống chính trị. Quan tâm đầu tƣ kinh phí cho việc
hoàn thiện hệ thống pháp lý, chuẩn hoá thông tin, chuẩn hoá các chỉ số áo cáo,
thống kê, các chế độ đảm ảo dữ liệu đầy đủ và chính xác phục vụ các hoạt động
ứng dụng và phát triển CNTT. Tập trung đầu tƣ cho một số dự án trọng điểm có
tính đột phá và tạo nền móng cho hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng và phát triển CNTT.
- Đẩy mạnh thực hiện hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo
Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Thủ tƣớng Chính
phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà
nƣớc.
- Ngân sách tỉnh là chủ yếu, kêu gọi thêm các nguồn đầu tƣ, nguồn các
chƣơng trình mục tiêu của chính phủ và nguồn ODA. Đặc iệt đẩy mạnh thực hiện
dự án đầu tƣ theo hình thức đối tác công tƣ (PPP) theo Nghị định số 15/2015/NĐCP ngày 14/2/2015 về đầu tƣ theo hình thức đối tác công tƣ.
2. Về tổ chức triển khai
- Việc tổ chức thực hiện triển khai kiến trúc chính quyền điện tử đƣợc thực
hiện đồng ộ từ tỉnh tới các ngành, các địa phƣơng. Xây dựng một quyết tâm chính
trị cao trong hệ thống chính trị, thể chế hoá quyết tâm đó ằng các hành động cụ
thể; coi công nghệ thông tin là lĩnh vực ƣu tiên của tỉnh. Các cán ộ, công chức,
viên chức, nhất là cán ộ lãnh đạo cần gƣơng mẫu, đi đầu trong việc ứng dụng
CNTT, vào cuộc quyết liệt thì ứng dụng CNTT mới thành công, mới có Chính
quyền điện tử.
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- Tỉnh, ngành, địa phƣơng đƣa mục tiêu, nhiệm vụ CNTT là nội dung quan
trọng trong các chƣơng trình, kế hoạch phát triển KTXH....
- Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử cấp
Huyện/Thị/Thành phố tƣơng ứng, dƣới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là
Ban Chỉ đạo CNTT của tỉnh.
- Xác định mục tiêu, nhiệm vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
là nội dung quan trọng và đƣa ngay vào các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5
năm và hàng năm của tỉnh. Các chƣơng trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế xã hội, phát triển các ngành, lĩnh vực của các , huyện, sở, an, ngành phải gắn với
ứng dụng công nghệ thông tin.
- Kết hợp chặt chẽ việc triển khai kế hoạch này với chƣơng trình cải cách
hành chính để ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà
nƣớc tại các đơn vị.
- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo
mô hình thí điểm, thí điểm nhân rộng, triển khai, triển khai nhân rộng nhằm giảm
thiểu rủi ro trong quá trình triển khai, tiết kiệm tránh lãng phí.
- Phổ iến, tuyên truyền, xây dựng nâng cao nhận thức và kiến thức về
công nghệ thông tin trong xã hội nhằm hình thành công dân điện tử và doanh
nghiệp điện tử trên địa àn tỉnh.Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong
ứng dụng công nghệ thông tin.
3.

Nguồn nhân lực

- Hình thành đội ngũ lãnh đạo CNTT; ổ sung, kiện toàn, nâng cao trình
độ đội ngũ cán ộ chuyên trách CNTT tại các cơ quan, đơn vị.
- Đào tạo, nâng cao trình độ cán ộ, công chức về CNTT. Tăng cƣờng
liênkết hợp tác nội ngoại tỉnh trong đào tạo CNTT, đặc iệt chú trọng đến việc đào
tạo đội ngũ kỹ sƣ chuyên gia về CNTT.
- Tập trung xây dựng lực lƣợng chuyên trách về an toàn thông tin của tỉnh.
Tổ chức đào tạo, ồi dƣỡng về quản trị mạng, ảo mật mạng, an toàn và an ninh
thông tin cho đội ngũ chuyên viên phụ trách quản lý mạng CNTT của các sở, an,
ngành, huyện/thành phố.
4.

Cơ chế chính sách

- Ban hành các quy định vận hành, sử dụng và khai thác ắt uộc các hệ
thống d ng chung của tỉnh nhƣ hệ thống một cửa điện tử, Hệ thống quản lý văn
ản và hồ sơ công việc qua mạng, chia sẻ và sử dụng các hệ thống cơ sở dữ liệu
dùng chung,...
- Tăng cƣờng Hợp tác quốc tế và liên doanh liên kết, hợp tác công tƣ, thuê
dịch vụ để phát triển CNTT.
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- Xây dựng các cơ chế chính sách thu hút, khuyến khích tạo điều kiện, ƣu
đãi cho các doanh nghiệp tham gia đầu tƣ, triển khai xây dựng Chính quyền điện tử
trên địa àn tỉnh.
- Xây dựng các quy chế, qui định liên quan đến ảo đảm an toàn an ninh
thông tin, Quy trình giải quyết xử lý các thủ tục hành chính liên thông điện tử giữa
các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng trên địa àn tỉnh tạo cơ sở pháp lý cho việc triển
khai các hệ thống thông tin liên thông các cấp trên địa àn tỉnh.
- Tăng cƣờng công tác đánh giá chỉ số ứng dụng CNTT xây dựng chính
quyền điện tử, đƣa chỉ số này thành một trong các tiêu chí để xét duyệt thi đua,
khen thƣởng các cơ quan nhà nƣớc trên địa àn tỉnh.
- Tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc về CNTT, tham mƣu, đề xuất,
hƣớng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiên triển khai Chính quyền điện tử
theo đúng Kiến trúc và lộ trình thực hiện.
III. Danh mục các văn bản do UBND tỉnh ban hành để triển khai
Chính quyền điện tử cấp tỉnh
Quy trình quản lý đầu tƣ các ƣớc phải phù hợp Khung Kiến trúc
Chính phủ điện tử Việt Nam; Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp Tỉnh (bao gồm
nội dung, tiêu chí thẩm định thiết kế sơ ộ, thiết kế thi công; đánh giá hiệu quả
đầu tƣ so sánh phƣơng án triển khai ứng dụng Chính phủ điện tử độc lập và
phƣơng án triển khai trên nền tảng Chính quyền điện tử).
- Các yêu cầu kỹ thuật đối với các ứng dụng CNTT (mua sắm, xây
dựng, nâng cấp) triển khai trên nền tảng Chính quyền điện tử cấp Tỉnh do
Tỉnh ban hành.
- Ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của Tỉnh.
- Xây dựng cơ chế gắn chặt phát triển ứng dụng công nghệ thông tin
với cải cách hành chính, ISO điện tử và cải cách thể chế.
- Xây dựng chính sách ƣu đãi đối với cán bộ kỹ thuật công nghệ thông
tin trong tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
- Xây dựng quy chế về các thông tin, số liệu bắt buộc phải tích hợp,
công bố trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
- Đƣa ứng dụng công nghệ thông tin vào tiêu chí thi đua, khen thƣởng
của Tỉnh.
IV. Tổ chức thực hiện
1. Ban Chỉ đạo CNTT Tỉnh
- Các thành viên Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT của tỉnh có trách nhiệm
đôn đốc việc triển khai ứng dụng CNTT tại đơn vị mình phù hợp Khung Kiến
trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp Tỉnh.
- Chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để các dự án ứng
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dụng CNTT có yêu cầu phối hợp hoạt động của nhiều đơn vị đƣợc triển khai
đồng bộ, thống nhất.
- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng CNTT gắn với các nội dung
cải cách hành chính, để ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà
nƣớc thực sự thúc đẩy cải cách hành chính, góp phần làm tăng hiệu quả của
ứng dụng CNTT.
2.

Trách nhiệm Sở Thông tin và Truyền thông

- Là đơn vị đầu mối phối hợp với các đơn vị khác thuộc Tỉnh tổ chức
triển khai áp dụng kiến trúc chính quyền điện tử của Tỉnh trong việc tổ chức
triển khai các hoạt động chính quyền điện tử của Tỉnh. Tuyên truyền, phổ biến
Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp Tỉnh.
- Chủ trì, xây dựng trình phê duyệt kế hoạch triển khai chi tiết các hoạt
động chính phủ điện tử của Tỉnh dựa trên Kiến trúc chính quyền điện tử.
- Chủ trì, xây dựng, trình an hành các văn ản quy phạm pháp luật, các
văn ản hƣớng dẫn, các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ cho Kiến trúc chính
quyền điện tử.
- Chủ trì xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp chính quyền điện tử của
Tỉnh. Chủ trì việc triển khai tích hợp dịch vụ, ứng dụng đối với các hệ thống
thông tin trong Tỉnh.
- Phối hợp, hỗ trợ, hƣớng dẫn các đơn vị trong Tỉnh trong việc đảm bảo
thiết kế kỹ thuật của các hệ thống thông tin của các đơn vị đáp ứng các yêu
cầu của kiến trúc chính quyền điện tử. Thẩm định, kiểm tra, đôn đốc tuân thủ
Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp Tỉnh.
- Thực hiện hƣớng dẫn, thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch triển khai
ứng dụng CNTT hằng năm tại các cơ quan đơn vị theo quy định.
- Chủ trì xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng, và mở lớp chuyên
ngành Công nghệ thông tin, phối hợp Sở Nội Vụ tổng hợp, thẩm định trình
UBND tỉnh phê duyệt.
- Duy trì, cập nhật Kiến trúc chính quyền điện tử hàng năm hoặc khi có
các yêu cầu mới về nghiệp vụ, công nghệ phát sinh.Đề xuất, báo cáo Ủy ban
nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt điều chỉnh các nội dung của Kiến trúc Chính
quyền điện tử cấp Tỉnh đảm bảo phù hợp với tiến độ và tình hình thực tế thực
hiện. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.
3. Trách nhiệm các cơ quan khác
3.1. Các Sở Ban Ngành:
Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin &Truyền thông và các đơn vị liên
quan trong quá trình tổ chức thực hiện.
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Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin theo định hƣớng của Tỉnh
trong công tác quản lý hành chính, xây dựng và triển khai ứng dụng chuyên
ngành, CSDL chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác, cung cấp các
dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý ở các cấp độ ph hợp, ố trí
cán ộ chuyên trách hoặc phụ trách công nghệ thông tin theo chỉ đạo củaTỉnh.
a) Sở Nội vụ.
Chủ trì, phối hợp với các ngành xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn
cán ộ để đáp ứng khả năng quản trị, vận hành và sử dụng hiệu quả của hệ
thống chính quyền điện tử. Đảm ảo iên chế cho các đơn vị, địa phƣơng để
hình thành đội ngũ cán ộ chuyên trách CNTT. Xây dựng các quy trình tác
nghiệp để thực hiện các giao dịch và giải quyết các thủ tục hành chính đối với
ngƣời dân và doanh nghiệp.
b) Sở Kế hoạch và đầu từ
Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông cân đối ngân
sách (nguồn đầu tƣ) và tham mƣu huy động các nguồn vốn đảm ảo đủ kinh
phí thực hiện Kiến trúc theo đúng tiến độ đề ra. Hƣớng dẫn các đơn vị, địa
phƣơng tổ chức thực hiện các dự án thành phần theo đúng quy định hiện
hành.
Là đầu mối phối hợp với các ngành và địa phƣơng xây dựng các chính
sách huy động các nguồn vốn trong và ngoài nƣớc; chính sách khuyến khích
các doanh nghiệp tăng đầu tƣ cho phát triển công nghệ thông tin.
Chủ trì thẩm định, áo cáo Ủy an nhân dân tỉnh phê duyệt các dự án
thành phần theo quy định.
c) Sở Tài Chính
Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, Sở Thông tin và Truyền thông
cân đối ngân sách (nguồn sự nghiệp) và lồng ghép các nguồn vốn đảm ảo đủ
kinh phí thực hiện Kiến trúc theo đúng tiến độ đề ra.
Nghiên cứu, tham mƣu cơ chế thích hợp trên tinh thần xác định xây
dựng chính quyền điện tử là nhiệm vụ cấp ách của tỉnh để giao vốn cho Sở
Thông tin và Truyền thông triển khai các nhiệm vụ đã đƣợc phê duyệt trong
Kiến trúc theo phƣơng án: Quyết định phân ổ vốn trƣớc, Sở Thông tin và
Truyền thông căn cứ vào tính cấp thiết của từng nhiệm vụ sẽ đề xuất triển
khai các dự án theo số kinh phí đã đƣợc phân ổ.
Hƣớng dẫn các đơn vị, địa phƣơng các quy định về quản lý tài chính;
thanh tra, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc và các nguồn huy động
trong thực hiện Kiến trúc.
3.2. Ủy ban nhân dân cấp huyện/thành phố:
Có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ ở cấp Huyện và chủ động cân
đối ngân sách hàng năm, áo cáo Hội đồng nhân dân ố trí kinh phí ứng dụng
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công nghệ thông tin cho các dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa
phƣơng theo quy định.
3.3. Ủy ban nhân dân cấp xã
Có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ trong đề án ở cấp Xã, tỉnh và chủ
động cân đối ngân sách hàng năm, áo cáo Hội đồng nhân dân ố trí kinh phí
ứng dụng công nghệ thông tin cho các dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách
địap hƣơng theo quy định.
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PHỤ LỤC 1: HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA TỈNH
BÀ RỊA-VŨNG TÀU
1. Phân tích trạng thái KTXH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Bức tranh toàn cảnh về trạng thái phát triển KTXH tỉnh BRVT có thể đƣợc
khái quát hóa từ các số liệu nhƣ sau: (theo niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu năm 2016):
1.1.
kinh tế:

Tổng sản phẩm GRDP: 245.711 tỷ đồng. Trong đó, phân theo loại hình

- Nhà nƣớc: 83.347 tỷ đồng chiếm 33,92%;
- Ngoài nhà nƣớc: 42.312 tỷ đồng chiếm 17,22%;
- Khu vực có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài: 103.824 tỷ đồng (trang 57) chiếm
42,25%.
1.2. GRDP công nghiệp và xây dựng: 192.381 tỷ đồng, riêng Khai khoáng (chủ
yếu dầu khí): 103.417 tỷ đồng chiếm 53,76%. Giá trị GRDP công nghiệp và xây
dựng trừ dầu khí là 88.964 tỷ đồng, chiếm 36,21% tổng GRDP toàn tỉnh. Trong đó
những ngành chính là:
- Công nghiệp chế biến, chế tạo: 51.878 tỷ đồng chiếm 26,97%;
- Sản xuất điện, khí đốt,…: 22.642 tỷ đồng;
- Cung cấp nƣớc, xử lý rác, nƣớc thải: 766 tỷ đồng;
- Xây dựng: 3.809 tỷ đồng.
1.3. GRDP dịch vụ: 22.348 tỷ đồng chiếm 9,10%. Trong đó những dịch vụ
chính là:
- Vận tải kho bãi: 5.235 tỷ đồng chiếm 23,42%;
- Dịch vụ lƣu trú, ăn uống: 2.555 tỷ đồng chiếm 11,43%;
- Tài chính, tín dụng, ngân hàng: 2.189 tỷ đồng chiếm 9,79%;
- Kinh doanh bất động sản: 3.837 tỷ đồng chiếm 17,17%;
- Giáo dục đào tạo: 2.500 tỷ đồng chiếm 11,18%;
1.4. GDP nông nghiệp (Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản): 13.487 tỷ đồng
chiếm 5,49%.
Tóm lại, những ngành đóng góp nhiều nhất vào GRDP của tỉnh là:
- Khai khoáng (Dầu khí) chiếm gần 42,89%;
- Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 21,11%;
- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt,… chiếm 9,21%.
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1.5. Dân số: Tổng số dân 1.091.959 trong đó có 546.430 nam (50,04%),
545.529 nữ (49,96%), 561.625 ngƣời sống ở thành thị (51,43%), 530.334 ngƣời
sống ở nông thôn (48,57% dân số).
1.6. Lao động: Tổng số lao động 598.047 ngƣời (chiếm 54,77% dân số). Trong
đó: có 332.266 lao động nam (chiếm 56,41%); 265.781 lao động nữ (chiếm
43,59%); 290.061 lao động ở thành thị (chiếm 48,50%); 294.424 lao động ở nông
thôn (chiếm 51,50%) trên tổng số lao động toàn tỉnh.
Số lao động đang làm việc phân theo loại hình kinh tế: Tổng số 584.485 ngƣời.
Trong đó:
- Nhà nƣớc: 82.477 ngƣời;
- Ngoài nhà nƣớc: 436.266 ngƣời;
- Khu vực có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài: 65.742 ngƣời.
2. Hiệu suất sản xuất
2.1. Theo loại hình kinh tế:
- Nhà nƣớc: 82.477 ngƣời tạo ra giá trị tổng sản phẩm 83.347 tỷ đồng. Mỗi
lao động bình quân làm ra khoảng 1,010548 tỷ đồng/năm;
- Ngoài nhà nƣớc: 436.266 ngƣời tạo ra giá trị tổng sản phẩm 42.312 tỷ đồng.
Mỗi lao động bình quân làm ra gần 96,988 triệu đồng/năm;
- Khu vực có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài: 65.742 ngƣời tạo ra giá trị tổng sản
phẩm 103.824 tỷ đồng. Mỗi lao động bình quân làm ra gần 1,579 tỷ đồng/năm.
2.2. Theo ngành: (số liệu năm 2015)
- Công nghiệp và Xây dựng: 141.897 riêng dầu khí: 10.816 ngƣời, doanh thu
141.121,9 tỷ đồng;
- Dịch vụ: 40.579 ngƣời. doanh thu 43.956,4 tỷ đồng;
- Nông nghiệp: 5.187 ngƣời, doanh thu 1.977 tỷ đồng.
3. Lực lƣợng sản xuất và doanh thu
Tổng số doanh nghiệp : Có 6.831 doanh nghiệp với tổng số lao động là 187.708
ngƣời tạo ra doanh thu 429.819 tỷ đồng. Trong đó chia ra:
3.1. Theo loại hình kinh tế:
- Doanh nghiệp nhà nƣớc: 72 đơn vị với 24.671 lao động, doanh thu
150.243,5 tỷ đồng, chiếm 34,96% tổng doanh thu thuần sản xuất của các doanh
nghiệp trong tỉnh.
o Trung ƣơng: 42 đơn vị với 19.347 lao động, doanh thu 144.174,8 tỷ
đồng;
o Địa phƣơng: 30 đơn vị với 5.324 lao động, doanh thu 6.068,7 tỷ đồng.
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- Doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc: 6.582 đơn vị với 106.354 lao động, doanh
thu 114.077,6 tỷ đồng, chiếm 26,54% tổng doanh thu thuần sản xuất của các doanh
nghiệp trong tỉnh .
o Tập thể: 45 đơn vị với 765 lao động, doanh thu 116,9 tỷ đồng;
o Tƣ nhân: 1.103 đơn vị với 9.353 lao động, doanh thu 10.362,3 tỷ đồng;
o Công ty hợp doanh: 5 đơn vị với 345 lao động, doanh thu 89 tỷ đồng;
o Công ty TNHH: 4.664 đơn vị với 69.405 lao động, doanh thu 67.781,9 tỷ
đồng;
o Công ty cổ phần có vốn Nhà nƣớc: 21 đơn vị với 5.276 lao động, doanh
thu 7.584,8 tỷ đồng.
o Công ty cổ phần không có vốn Nhà nƣớc: 744 đơn vị với 21.210 lao
động, doanh thu 28.142,7 tỷ đồng.
- Doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài: 177 đơn vị với 56.683 lao động.
doanh thu 165.497,9 tỷ đồng chiếm 38,50% tổng doanh thu thuần sản xuất của các
doanh nghiệp trong tỉnh.
3.2. Theo ngành (những ngành chính):
- Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản: 69 đơn vị với 5.187 ngƣời, doanh thu
1.977 tỷ đồng;
- Khai khoáng: 129 đơn vị với 10.816 ngƣời, doanh thu 141.121,9 tỷ đồng.
- Công nghiệp chế biến, chế tạo: 1.059 đơn vị với 80.762 ngƣời, doanh thu
137.852,1tỷ đồng;
- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt: 45 đơn vị với 2.614 ngƣời, doanh thu
33.741,2 tỷ đồng;
- Cung cấp nƣớc, xử lý rác thải, nƣớc thải: 41 đơn vị với 2.706 ngƣời, doanh
thu 4.968 tỷ đồng;
- Xây dựng: 1.086 đơn vị với 24.389 ngƣời, doanh thu 13.271,4 tỷ đồng;
- Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy: 2.400 đơn vị với 20.610 ngƣời,
doanh thu 52.928 tỷ đồng;
- Vận tải, kho bãi: 471 đơn vị với 11.500 ngƣời, doanh thu 17.102,4 tỷ đồng;
- Dịch vụ lƣu trú và ăn uống: 406 đơn vị với 9.790 ngƣời, doanh thu 4.880 tỷ
đồng;
- Thông tin và truyền thông: 28 đơn vị với 198 ngƣời, doanh thu 1.770 tỷ
đồng;
- Tài chính, tín dụng, ngân hàng và bảo hiểm: 17 đơn vị với 126 ngƣời, doanh
thu 3.423 tỷ đồng;
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- Kinh doanh bất động sản: 96 đơn vị với 1.404 ngƣời, doanh thu 768 tỷ
đồng;
- Dịch vụ KHCN: 436 đơn vị với 4.714 ngƣời, doanh thu 4.741 tỷ đồng;
- Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ: 315 đơn vị với 8.052 ngƣời, doanh
thu 6.160 tỷ đồng;
- Giáo dục đào tạo: 104 đơn vị với 1.539 ngƣời, doanh thu 681 tỷ đồng;
- Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội: 21 đơn vị với 651 ngƣời, doanh thu 507 tỷ
đồng;
- Nghệ thuật, vui chơi, giải trí: 62 đơn vị với 2.302 ngƣời, doanh thu 3.831 tỷ
đồng.
4. Quy mô doanh nghiệp
4.1. Tính theo số lượng lao động
Trong tổng số 6.831 doanh nghiệp của tỉnh BRVT có 6.582 doanh nghiệp ngoài
nhà nƣớc chiếm tỷ trọng 96,35% vì vậy có thể phân tích quy mô doanh nghiệp đặc
trƣng của tỉnh theo cơ cấu của các doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc này.
Trong tổng số 6.582 doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc có:
- 3.214 doanh nghiệp có dƣới 05 ngƣời chiếm 48,83%;
- 1.628 doanh nghiệp có từ 05 đến dƣới 10 ngƣời chiếm 24,73%;
- 1.208 doanh nghiệp có từ 10 đến dƣới 50 ngƣời chiếm 18,35%;
- 312 doanh nghiệp có từ 50 đến dƣới 200 ngƣời chiếm 4,74%.
4.2. Tính theo quy mô vốn
Trong tổng số 6.582 doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc có:
- 269 doanh nghiệp có vốn dƣới 0,5 tỷ đồng. chiếm 4,09%;
- 807 doanh nghiệp có vốn từ 0,5 tỷ đến dƣới 1 tỷ đồng, chiếm 12,26%;
- 2.825 doanh nghiệp có vốn từ 1 tỷ đồng đến dƣới 5 tỷ đồng, chiếm 42,92%;
- 1.424 doanh nghiệp có vốn từ 5 tỷ đồng đến dƣới 10 tỷ đồng, chiếm
21,63%;
- 1.257 doanh nghiệp có vốn từ 10 tỷ đồng trở lên, chiếm 19,10%.
Số liệu này cho thấy đại đa số các doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc tỉnh BRVT là
nhỏ (với gần một nửa rất nhỏ) và vừa.
5. Bảng cân đối liên ngành
5.1. Cân đối theo loại hình kinh tế
Loại hình

Lao dộng

GRDP

Hiệu suất
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kinh tế
Nhà nƣớc

82.477 ngƣời

83.347 tỷ đồng; chiếm
33,92%

1,010 tỷ
đồng / năm.

Ngoài nhà nƣớc

436.266 ngƣời

42.312 tỷ đồng; chiếm
17,22%

96 triệu
đồng/năm

Khu vực có vốn
đầu tƣ nƣớc
ngoài

65.742 ngƣời

103.824 tỷ đồng; chiếm
42,25%

1,579 tỷ
đồng/năm

584.485 ngƣời

298.483 tỷ đồng

Tổng cộng

Phân tích: Hiệu suất sản xuất cao nhất nằm ở khu vực có vốn đầu tƣ nƣớc
ngoài, thứ nhì đến khu vực nhà nƣớc. Riêng khu vực ngoài nhà nƣớc có hiệu suất
sản xuất rất thấp trong khi số lƣợng lao động tham gia lại đông nhất. Điều này dẫn
đến đánh giá là nền kinh tế BRVT có vai trò đóng góp của các doanh nghiệp nhỏ
và vừa của địa phƣơng nhƣng các doanh nghiệp này đang yếu về năng lực công
nghệ và chất lƣợng lao động thấp. Giải pháp tích cực nhất là khuyến khích đổi mới
công nghệ và đào tạo cả về chuyên môn lẫn kỹ năng quản lý của lực lƣợng lao
động ngoài quốc doanh;
- Bảng này cũng cho thấy độ lệch cao trong cơ cấu của nền kinh tế: Nền kinh
tế BRVT hiện nay nổi bật là kinh tế khai khoáng (dầu khí) và kinh tế có nguồn vốn
nƣớc ngoài. Thực tế cho thấy khi giá dầu thế giới xuống thấp nhƣ hiện nay thì
GRDP của BRVT sụt giảm rõ rệt so với những năm trƣớc khi giá dầu còn ở mức
cao. Việc khu vực có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài chiếm tỷ trọng đến 42,25 % dẫn đến
những bài toán lớn cần giải về chính sách thu hút đầu tƣ và phát triển các chuỗi sản
xuất có sự tham gia của các doanh nghiệp địa phƣơng nhằm điều chỉnh tính cân
bằng nội tại.
5.2. Cân đối theo ngành
Số
TT

Ngành

Lao dộng

Doanh thu

Hiệu suất

kinh tế

(ngƣời)

(tỷ đồng)

1

Tài chính, tín dụng,
ngân hàng

126

3.423

27,166 tỷ
đồng/năm

2

Bán buôn, bán lẻ, sửa
chữa ô tô, xe máy

20.610

52.928

2,568 tỷ
đồng/năm

3

Nghệ thuật, vui chơi,
giải trí

2.302

3.831

1,664 tỷ
đồng/năm
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4

Khai khoáng

10.816

141.121,9

13,047 tỷ
đồng/năm

5

Vận tải, kho bãi

11.500

17.102,4

1,487 tỷ
đồng/năm

6

Y tế và hoạt động cứu
trợ xã hội

651

507

778 triệu
đồng/năm

7

Kinh doanh bất động
sản

1.404

768

547 triệu
đồng/năm

8

Cung cấp nƣớc, xử lý
rác thải, nƣớc thải

2.706

4.968

1.835 triệu
đồng/năm

9

Dịch vụ lƣu trú và ăn
uống

9.790

4.880

498 triệu
đồng/năm

10

Xây dựng

24.389

13.271,4

544 triệu
đồng/năm

11

Sản xuất và phân phối
điện, khí đốt

2.614

33.741,2

12,907 tỷ
đồng/năm

12

Dịch vụ KHCN

4.714

4.741

1,005 tỷ
đồng/năm

13

Giáo dục đào tạo

1.539

681

442 triệu
đồng/năm

14

Công nghiệp chế biến,
chế tạo

80.762

137.852,1

1,706 tỷ
đồng/năm

15

Thông tin và truyền
thông

1980

1.770

893 triệu
đồng/năm

16

Nông nghiệp,
nghiệp, thủy sản

lâm

5.187

1.977

381 triệu
đồng /năm.

17

Hoạt động hành chính
và dịch vụ hỗ trợ

8.052

6.160

765 triệu
đồng/năm
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Phân tích:
Trừ 2 ngành tài chính, tín dụng và bán buôn, bán lẻ có doanh thu cao từ giá
trị hàng hóa (không phải do sản xuất tạo ra), những ngành có hiệu suất sản xuất
cao nhất là:
- Nghệ thuật, vui chơi, giải trí: 1,66 tỷ đồng /ngƣời/năm
- Khai khoáng: 13,047 tỷ đồng /ngƣời/năm
- Vận tải, kho bãi: 1,487 tỷ đồng/ngƣời/năm
Sở dĩ nghệ thuật, vui chơi, giải trí có hiệu suất sản xuất cao nhất là vì có hoạt
động Casino tại BRVT. Nhƣ thế, thực sự thế mạnh trong phát triển kinh tế sản xuất
của BRVT nằm ở khai thác dầu khí và logistics.
Trong khí đó, những ngành có hiệu suất sản xuất thấp nhất là:
- Giáo dục đào tạo : 442 triệu đồng/năm;
- Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản: 381 triệu đồng /ngƣời/năm.
Điều này cho thấy tồn tại những hạn chế trong phát triển các ngành này mà chủ
yếu là phƣơng thức sản xuất còn lạc hậu, trình độ công nghệ và quản lý chƣa cao
trong các ngành này. Việc này sẽ đƣợc đề cập trong phần xây dựng các ƣớc phát
triển trong nghiên cứu kiến trúc tổng thể phát triển KTXH dƣới đây.
5.3. Cân đối theo cơ cấu kinh tế
Cơ cấu kinh tế

GRDP ngành

Tỷ trọng

Công nghiệp và Xây
dựng

348.219 tỷ đồng

83,90%

Dịch vụ

31.145 tỷ đồng

7,5%

Nông, lâm, ngƣ nghiệp

11.174 tỷ đồng

2,69%

Riêng dầu khí 71,76%

Phân tích:
- Bảng cân đối này cho thấy sự thiên lệch hoàn toàn của nền kinh tế tỉnh
BRVT vào ngành Dầu khí.
- Nếu bóc tách Dầu khí ra (100% - 71.76%) chúng ta có bảng sau:
Cơ cấu kinh tế

GRDP ngành

Tỷ trọng so sánh

Công nghiệp và Xây dựng
không tính khai khoáng

50.388 tỷ đồng

54,36%
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Dịch vụ

31.145 tỷ đồng

33,58%

Nông, lâm, ngƣ nghiệp

11.174 tỷ đồng

12,06%

Bảng này cho thấy ngành công nghiệp và xây dựng tỉnh BRVT chiếm tỷ
trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế của tỉnh trong khi nhƣ phân tích ở trên, ngành
này có hiệu suất sản xuất thấp. Bên cạnh đó, BRVT là tỉnh có tiềm năng và lợi thế
vƣợt trội trong phát triển các dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ logistics thì tỷ trọng so
sánh đang thấp hơn so với ngành công nghiệp và xây dựng. Đây là một trong
những điểm nhấn sẽ đƣợc chú trọng khi xây dựng các chƣơng trình, kế hoạch phát
triển KTXH giai đoạn 2016 – 2020 mà nghiên cứu tổng thể chỉ ra theo hƣớng nâng
cao hàm lƣợng KHCN trong ngành công nghiệp và xây dựng và phát huy mạnh mẽ
lợi thế và tiềm năng phát triển các ngành dịch vụ, đặc biệt là logistics.
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PHỤ LỤC 2: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CNTT TỈNH BÀ RỊA
- VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2017-2020
1. Kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017
Căn cứ quyết định 3834/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Bà RịaVũng Tàu về Phê duyệt “Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của
cơ quan nhà nƣớc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2017.”;
Căn cứ vào nhu cầu thực tiễn.
1.1. Hạ tầng kỹ thuật:
- Thực hiện đầu tƣ, trang ị thiết bị CNTT phục vụ hoạt động của cán bộ,
công chức, viên chức trên địa bàn Tỉnh.
- Chuẩn hóa, xây dựng, nâng cấp hệ thống mạng, đƣờng truyền số liệu chuyên
dùng của Tỉnh theo hƣớng tập trung, bảo đảm an toàn thông tin
- Định hƣớng xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu của Tỉnh với công nghệ
hiện đại, có khả năng tích hợp ứng dụng và tích hợp hệ thống lƣu trữ dữ liệu lớn,
làm cơ sở để triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử của Tỉnh, bảo đảm an toàn,
bảo mật và hoạt động liên tục 24/24h; đảm bảo đƣợc các điều kiện cho việc triển
khai các dịch vụ CPĐT (G2G, G2B, G2C).
- Nâng cấp hệ thống Hội nghị truyền hình của Tỉnh (thiết bị và đƣờng truyền)
đảm bảo chất lƣợng các cuộc họp giao ban của Tỉnh.
1.2. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước:
- Xây dựng, hoàn thiện: hệ thống nền tảng kết nối, chia sẻ quy mô cấp tỉnh;
các phần mềm vận hành nền tảng kết nối, liên thông, chia sẻ quy mô cấp tỉnh
(LGSP);
- Xây dựng, hoàn thiện: hệ thống nền tảng ứng dụng chính quyền điện tử cấp
tỉnh; các ứng dụng d ng chung đảm ảo tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử
Tỉnh;
- Hoàn thiện khung Kiến trúc Chính quyền điện tử của Tỉnh;
- Nâng cấp hệ thống thƣ điện tử công vụ của Tỉnh;
- Phát triển, nâng cấp phần mềm quản lý văn ản và điều hành theo hƣớng
tăng cƣờng chức năng chỉ đạo điều hành, mở rộng sự kết nối liên thông giữa các
cấp của Cơ quan nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh và với các hệ thống quy mô quốc gia:
 Xây dựng hệ thống thống kê, theo dõi trạng thái xử lý, sử dụng phần
mềm văn phòng điện tử, thực hiện liên thông 4 cấp;
 Xây dựng kết nối, liên thông phần mềm văn phòng điện tử trên địa bàn
Tỉnh;
- Triển khai hệ thống thông tin về Khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan, đơn vị
trên địa bàn tỉnh;
- Triển khai cổng thông tin điện tử ngành giáo dục, y tế;
- Triển khai ứng dụng chữ ký số/chứng thƣ số đến 100% các cá nhân, tổ chức
đƣợc cấp;
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- Tiếp tục duy trì hệ thống phòng chống virus tại các Sở, Ban, Ngành, địa
phƣơng trên địa bàn tỉnh BR-VT.
1.3. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp
- Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cổng, trang thông tin thành
phần nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngƣời dân và doanh nghiệp.
- Xây dựng Cổng thông tin hành chính công cấp Tỉnh tập trung, thống nhất
đảm bảo kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ hạ tầng và cơ sở dữ liệu với các hệ
thống thông tin khác.
- Triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 tại cấp xã, huyện, tỉnh
theo lộ trình đƣợc duyệt.
- Triển khai, mở rộng phần mềm tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp Tỉnh
đến cấp Huyện, xã.
1.4. Xây dựng, hoàn thiện các hệ th ng thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên
ngành, cơ sở dữ liệu qu c gia tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử
Tập trung xây dựng các HTTT, CSDL nền tảng thuộc các lĩnh vực: tài
nguyên môi trƣờng, y tế, giáo dục, giao thông, dân cƣ... theo kế hoạch công nghệ
thông tin giai đoạn 2016 – 2020 đƣợc phê duyệt.
1.5. Nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT
- Tổ chức các lớp đào tạo cho đối tƣợng lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên
chức.
 Nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, về xây dựng chính quyền điện
tử cấp Tỉnh.
 Nâng cao kỹ năng sử dụng, ứng dụng, khai thác các hệ thống thông tin.
- Tổ chức các lớp đào tạo bồi dƣỡng cho các công chức chuyên trách về Công
nghệ thông tin của các Sở, Ban, Ngành, địa phƣơng trên địa bàn tỉnh về An toàn
thông tin theo Quyết định 99/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ.
- Tham quan học tập kinh nghiệm về triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin
tại các tỉnh bạn, tham dự hoặc tổ chức hội nghị hội thảo về CNTT để nâng cao
nhận thức, trình độ cho đội ngũ cán ộ, công chức, viên chức..
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2. Kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020

STT

Nâng cấp/ xây dựng ứng dụng
CNTT

Đơn vị

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm
2020

X

X

X

Kết nối
với hệ
thống
khác

Kết nối
cấp Sở
ban
ngành,
huyện

Kết nối
cấp
Huyện,
Xã

X

X

X

Ghi chú

A - CÁC PHẦN MỀM ỨNG DỤNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CQĐT

1

Xây dựng, hoàn thiện: hệ thống nền
tảng kết nối, chia sẻ quy mô cấp Sở TTTT và các
tỉnh; các phần mềm vận hành nền Sở Ban Ngành,
tảng kết nối, liên thông, chia sẻ quy Huyện, Tp
mô cấp tỉnh (LGSP)

1.1

Sở TTTT và các
Triển
Trục kết nối liên thông quy mô cấp
Sở Ban Ngành, khai phần
tỉnh (ESB - Enterprise Service Bus)
Huyện, Tp
mềm

1.2

Hệ thống xác thực và quản lý tài
Sở TTTT và các Triển
khoản tập trung toàn tỉnh, sẵn sàng
Sở Ban Ngành, khai phần
tích hợp với quốc gia (Identity
Huyện, Tp
mềm
Management)

2

Xây dựng, hoàn thiện: hệ thống nền Sở TTTT và các
tảng ứng dụng chính quyền điện tử Sở Ban Ngành,

X
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Nâng cấp/ xây dựng ứng dụng
CNTT

Đơn vị

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm
2020

Ghi chú

cấp tỉnh (Core Platform); các ứng Huyện, Tp
dụng d ng chung đảm ảo tuân thủ
Kiến trúc Chính quyền điện tử Tỉnh
2.1

Hệ thống dịch vụ thanh toán điện tử Sở TTTT và các
với các dịch vụ công trên toàn tỉnh Sở Ban Ngành,
(Payment)
Huyện, Tp

Triển khai
phần
mềm

2.2

Triển
Triển khai
Cổng thông điện tử (đã ao gồm các Sở TTTT và các Triển
khai cho
Triển
cho
cổng con cho các cấp và Sở Ban Sở Ban Ngành, khai cho Sở an
khai cho
Huyện,
Ngành) (Portal)
Huyện, Tp
tỉnh
ngành,
cấp Xã
Xã
huyện

2.3

Nền tảng dịch vụ tƣơng tác với Sở TTTT và các
công dân, doanh nghiệp nhƣ tiếp Sở Ban Ngành,
nhận hồ sơ, trả kết quả
Huyện, Tp

Triển khai
Triển
Triển
cho Sở
khai cho
khai cho
ban
Huyện,
tỉnh
ngành,
Xã
huyện

2.4

Nền tảng xử lý hồ sơ nghiệp vụ hành Sở TTTT và các
chính công (Public Sector Process Sở Ban Ngành,
Platform PSPP)
Huyện, Tp

Triển
khai cho
toàn tỉnh
Trang 214

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ver 1.0

STT

2.5

Nâng cấp/ xây dựng ứng dụng
CNTT

Đơn vị

Sở TTTT và các
Nền tảng quản lý văn
ản
Sở Ban Ngành,
(Document Management Platform)
Huyện, Tp

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm
2020

Ghi chú

Triển
Triển khai
khai cho
Triển
cho
Sở an
khai cho
Huyện,
ngành,
cấp Xã
Xã
huyện

2.6

Sở TTTT và các
Hệ thống lƣu trữ và xử lý dữ liệu
Sở Ban Ngành,
văn ản điện tử (Ocean)
Huyện, Tp

Triển khai
tập trung
cho toàn
tỉnh

2.7

Hệ thống lịch làm việc toàn tỉnh Sở TTTT và các

Triển khai

Trao đổi
giữa ESB
một tỉnh
và ESB
Quốc gia,
theo văn
ản
4089/VPC
P-TTĐT
ngày
21/4/2017
của Văn
phòng
chính phủ
Triển
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STT

Nâng cấp/ xây dựng ứng dụng
CNTT

Đơn vị

Năm
2017

(Calendar)

Sở Ban Ngành,
Huyện, Tp

2.8

Hệ thống quản lý hạ tầng (Cloud)

Sở TTTT và các Triển
Sở Ban Ngành, khai cho
Huyện, Tp
tỉnh

2.9

Sở TTTT và các Triển
Nâng cấp Hệ thống thƣ điện tử
Sở Ban Ngành, khai cho
(Mail)
Huyện, Tp
tỉnh

Năm
2018

Năm
2019

Năm
2020

cho Sở
ban
ngành,
huyện

khai cho
Huyện,X
ã

Ghi chú

Triển
Triển
Triển khai
Phần mềm theo dõi đôn đốc chỉ đạo Sở TTTT và các
khai cho
Triển
khai cho
cho
2.10 (Quản lý việc theo dõi, đôn đốc, Sở Ban Ngành,
Sở
an
khai cho
UBND
Huyện,
kiểm tra thực hiện nhiệm vụ 4 cấp)
Huyện, Tp
ngành,
cấp Xã
Tỉnh
Xã
huyện
Sở TTTT và các
Phần mềm kho ứng dụng, dịch vụ
2.11
Sở Ban Ngành,
(Market place)
Huyện, Tp

Triển
khai
phần
mềm tập
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STT

Nâng cấp/ xây dựng ứng dụng
CNTT

Đơn vị

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm
2020

Ghi chú

trung

Hệ thống quản trị tổng hợp (Lotus)

Sở TTTT và các
Sở Ban Ngành,
Huyện, Tp

3

Triển khai ứng dụng chữ ký số

Sở TTTT

2.12

Triển
khai
phần
mềm
X

X

X

4

VP UBND tỉnh
và tất cả các
Duy trì phần mềm phòng chống mã
Huyện, Thành
độc tại các đơn vị
phố và Sở Ban
Ngành

X

X

X

X

5

Nâng cấp hệ thống hội nghị trực
Sở TTTT
tuyến tỉnh

X

X

X

X

B – NHÓM CÁC PHÂN HỆ/ ỨNG DỤNG XÂY DỰNG MÔI TRƢỜNG LÀM VIỆC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO
ĐIỀU HÀNH (G2G)
6

Phần mềm theo dõi quản lý thực
VP UBND tỉnh
hiện chỉ đạo của UBND tỉnh

X

X
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Năm
2017

Nâng cấp/ xây dựng ứng dụng
CNTT

Đơn vị

Quản lý văn ản và hồ sơ công việc

VP UBND tỉnh
và tất cả các
Huyện, Thành
phố và Sở Ban
Ngành

X

X

Quản lý lịch công tác

Những đơn vị
chƣa có phần
mềm

X

X

9

Quản lý áo cáo tuần

Những đơn vị
chƣa có phần
mềm

X

X

10

Những đơn vị
Quản lý đơn thƣ hành chính và
chƣa có phần
khiếu nại tố cáo
mềm

X

X

X

11

Những đơn vị
chƣa có phần
mềm

X

X

X

7

8

Quản lý kho lƣu trữ tài liệu

Năm
2018

Năm
2019

Năm
2020

Ghi chú

Nâng cấp
liên thông
chỉ
đạo
điều hành
4 cấp theo
NQ 36a

X
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STT

Nâng cấp/ xây dựng ứng dụng
CNTT

Đơn vị

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm
2020

Những đơn vị
chƣa có phần
mềm

X

X

X

X

X

X

12

Quản lý quy trình ISO điện tử

13

Trang thông tin tổng hợp phục vụ
VP UBND tỉnh
chỉ đạo điều hành cho lãnh đạo tỉnh

Ghi chú

C - NHÓM CÁC PHÂN HỆ/ ỨNG DỤNG THUỘC HỆ THỐNG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ (G2C)

14

VP UBND tỉnh
và tất cả các
Tra cứu tình trạng hồ sơ ằng mã
Huyện, Thành
vạch, Kiosk thông tin
phố và Sở Ban
Ngành

15

VP UBND tỉnh
Hệ thống nhắn tin tự động cho ngƣời và tất cả các
dân thông qua tổng đài điện thoại di Huyện, Thành
động khi có thay đổi tình trạng hồ sơ phố và Sở Ban
Ngành

16

Nâng cấp cổng thông tin điện tử của
VP UBND tỉnh
tỉnh

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm
2020

17

Nâng cấp cổng thông tin điện tử các
Các đơn vị chƣa
đơn vị Sở, Ban, Ngành, Huyện,
nâng cấp
Thành phố

X

X

X

X

18

Xây dựng cổng thông tin hành chính
Sở TTTT
công cấp tỉnh

X

X

19

Phần mềm tiếp nhận và giải quyết
Sở TTTT & các
thủ tục hành chính tại Bộ phận một
Sở Ban Ngành
cửa tập trung cấp tỉnh

X

X

20

Sở TTTT &
Phần mềm tiếp nhận và giải quyết
UBND
các
thủ tục hành chính tại Bộ phận một
Huyện, Thành
cửa tập trung cấp Huyện và Xã
phố

X

X

21

Cổng thông tin điện tử tập trung
Sở GDĐT
ngành giáo dục

X

22

Cổng thông tin điện tử tập trung
Sở Y tế
ngành y tế

X

STT

Nâng cấp/ xây dựng ứng dụng
CNTT

Đơn vị

Ghi chú
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23

Nâng cấp/ xây dựng ứng dụng
CNTT

Đơn vị

Sở TTTT và các
Triển khai Dịch vụ công trực tuyến
Sở Ban Ngành,
cấp độ 3, 4
Huyện, Tp

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm
2020

X

X

X

X

Ghi chú

D – NHÓM CÁC PHÂN HỆ/ ỨNG DỤNG THUỘC HỆ THỐNG TÁC NGHIỆP ĐIỆN TỬ (G2E)
D.1. Các phần mềm ứng dụng nội ộ
24

25

26

27

Quản lý xử phạt vi phạm hành chính

Những đơn vị
chƣa có phần
mềm

Quản lý dự án đầu tƣ

Những đơn vị
chƣa có phần
mềm

Quản lý thi đua khen thƣởng

Những đơn vị
chƣa có phần
mềm

Quản lý cán ộ công chức

Những đơn vị
chƣa có phần
mềm

X

X

X

X

X

X

X

X

Theo nhu
cầu từng
đơn vị

X

Theo nhu
cầu từng
đơn vị

X

Theo nhu
cầu từng
đơn vị

X

Theo nhu
cầu từng
đơn vị
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28

Nâng cấp/ xây dựng ứng dụng
CNTT

Quản lý tài chính và tài sản công

Đơn vị

Những đơn vị
chƣa có phần
mềm

Năm
2017

X

Năm
2018

Năm
2019

X

X

Năm
2020

Ghi chú

Theo nhu
cầu từng
đơn vị

D.2. Các phần mềm tác nghiệp chuyên ngành
29

Phần mềm quản lý thông tin doanh
Sở KHĐT
nghiệp

X

X

30

Phần mềm quản lý cấp phát ngân
Sở TC
sách

X

X

31

Phần mềm quản lý đô thị trên nền
Sở TNMT
GIS

X

X

32

Phần mềm quản lý xây dựng trên
Sở XD
nền GIS

X

X

33

Phần mềm quản lý giao thông trên
Sở GTVT
nền GIS

X

X

34

Phần mềm quản lý phát triển du lịch
Sở Du Lịch
trên nền GIS

X

X
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Nâng cấp/ xây dựng ứng dụng
CNTT

Đơn vị

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

35

Phần mềm quản lý các khu công Sở CT, BQL
nghiệp
các KCN

X

X

36

Phần mềm quản lý nông nghiệp

Sở NNPTNT

X

X

37

Phần mềm quản lý các vấn đề lao
Sở LĐTBXH
động, chính sách xã hội

X

X

38

Phần mềm quản lý thông tin giáo
Sở GDĐT
dục

X

X

39

Phần mềm quản lý CNTT,
chính, truyền thông

Sở TTTT

X

X

40

Phần mềm Quản lý cán
chức xuất cảnh

Sở Ngoại vụ

X

X

41

Phần mềm quản lý thi tuyển cán ộ
Sở Nội vụ
công chức

X

X

42

Phần mềm quản lý thông tin y tế

X

X

43

Phần mềm quản lý khoa học, công Sở KHCN

X

X

ƣu

ộ, công

Sở Y tế

Năm
2020

Ghi chú
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Nâng cấp/ xây dựng ứng dụng
CNTT

Đơn vị

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

X

X

Năm
2020

Ghi chú

nghệ
44

Phần mềm quản lý công tác tƣ pháp

Sở TP

45

Phần mềm quản lý thanh tra, xử phạt Thanh tra tỉnh

X
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PHỤ LỤC 3: DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN 2016-2020
TT
A

Danh mục dự án, đề án CNTT

Thời gian Đơn vị chủ trì Đơn vị phối
thực hiện triển khai hợp triển khai

Kinh phí
dự kiến
Ghi chú
(nghìn đồng)

Đã triển khai, hoàn thành

1

Xây dựng nền tảng kết nối, chia sẻ quy mô cấp
tỉnh (LGSP) giai đoạn 1, ảo đảm kết nối với hệ
thống ngoài.

2018

2

Triển khai phần mềm, hệ thống trang thiết bị
CNTT và phần mềm tiếp nhận và giải quyết
TTHC tại Bộ phận một cửa tập trung cấp tỉnh

2016

3

Mở rộng phần mềm tiếp nhận và giải quyết thủ
tục hành chính tại Bộ phận một cửa tập trung cấp
tỉnh cho các Sở, Ban, Ngành

2017

4

Nâng cấp hệ thống thƣ điện tử công vụ của tỉnh

2017

5

Xây dựng hệ thống thông tin theo dõi chỉ đạo điều
hành của Lãnh đạo tỉnh

2017

6

CSDL cán bộ, công chức, viên chức

2017

Sở Thông tin
Văn phòng
và Truyền
UBND tỉnh
thông – Trung
tâm
CNTT&TT
Sở Thông tin Bộ phận một
và Truyền
cửa cấp tỉnh,
thông
VP UBND tỉnh
Bộ phận một
Sở TT&TT –
cửa cấp huyện,
Trung tâm
xã, VP UBND
CNTT&TT
tỉnh
Sở Thông tin
Các sở, ban,
và Truyền
ngành, địa
thông – Trung
phƣơng
tâm
CNTT&TT
Các sở, ban,
VP UBND
ngành, địa
tỉnh
phƣơng
Các sở, ban,
Sở Nội vụ
ngành, địa
phƣơng
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7

Nâng cấp phần mềm và mở rộng CSDL về tiếp
công dân, xử lý đơn thƣ và giải quyết khiếu nại tố
cáo

2018

Thanh tra tỉnh

8

CSDL ngành Thông tin và Truyền thông

2017

Sở TT&TT

9

CSDL ngành tài chính (các hệ thống thông tin:
TABMIS; QLNS; QLTSNN; IMAS; KTXA...)

20162018

Sở Tài chính

10

CSDL ngành Tƣ pháp (hệ thống thông tin về lý
lịch tƣ pháp, hộ tịch...)

20162018

Sở Tƣ pháp

20182020

Sở LĐTBXH

Sở XD

11 CSDL ngân hàng lao động xã hội

12

Xây dựng phần mềm ứng dụng, HTTT địa lý GIS
phục vụ công tác quản lý đô thị.

20182020

13

Xây dựng HTTT và CSDL ngành tài nguyên và
môi trƣờng

2016 –
2019

14

Sở TNMT

Các sở, ban,
ngành, địa
phƣơng
Các sở, ban,
ngành, địa
phƣơng
Các sở, ban,
ngành, địa
phƣơng
Các sở, ban,
ngành, địa
phƣơng
Các sở, ban,
ngành, địa
phƣơng
Các sở, ban,
ngành, địa
phƣơng
Các sở, ban,
ngành, địa
phƣơng

Hệ thống thông tin, CSDL triển khai từ Trung ƣơng cho phát triển
CPĐT
2017Sở Nội vụ
CSDL về Cán bộ, Công chức, Viên chức
Bộ Nội vụ
2019
2015 –
Sở KHĐT
CSDL về Đầu tƣ nƣớc ngoài
Bộ KHĐT
2020
2011Sở Tƣ pháp
CSDL ngành Tƣ pháp
Bộ Tƣ pháp
2020
Bảo hiểm thất nghiệp
2017 Bộ LĐTBXH Sở LĐTBXH
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Quản lý hộ nghèo và đối tƣợng bảo trợ xã hội tại
cộng đồng
Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, NTLS
CSDL Cấp đổi giấy phép lái xe
CSDL Quản lý vận tải
Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tƣ nƣớc ngoài
HTTT về cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
trong KCN
HTTT về liệt sỹ, thƣơng ệnh binh
HTTT quản lý CMND
HTTT về VBQPPL thống nhất từ TW đến địa
phƣơng
HTTT mạng đấu thầu quốc gia.
HTTT quản lý văn ản và hồ sơ công việc
Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện
tử - eCosys
15 CSDL quốc gia nền tảng cho phát triển CPĐT
CSDL về Dân Cƣ
CSDL về đăng ký doanh nghiệp

20172020
20182020
20122017
20172020
20152020
20152020
20112020
20112020
20112020
20112020
20112020
20082020
20182020
20162020

Bộ LĐTBXH
Bộ LĐTBXH
Bộ GTVT
Bộ GTVT
Bộ KH&ĐT

Sở LĐTBXH
Sở LĐTBXH
Sở GTVT
Sở GTVT
Sở KHĐT

Bộ Công
Sở Công
thƣơng
thƣơng
Tổng
cục Sở LĐTBXH
chính trị
Công an tỉnh
Bộ CA
Bộ Tƣ pháp
Bộ KH&ĐT
VP Chính phủ
Bộ công
thƣơng

Bộ công an
Bộ KHĐT

Sở Tƣ pháp
Sở KH&ĐT
VP UBND tỉnh
Sở công thƣơng

Công an tỉnh
Sở KHĐT
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CSDL về Đất Đai
CSDL về Tài chính
CSDL về Bảo hiểm
Thống kê tổng hợp về dân số
B
I.

Nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2019 - 2020
Cơ sở vật chất
Thuê trung tâm dữ liệu (DC)

1

20122020
20182019
20182020
20182020

Bộ TN&MT
Bộ TC
Bảo hiểm xã
hội
Bộ KHĐT

Sở TN&MT
Sở Tài chính
Bảo hiểm xã
hội tỉnh
Sở KHĐT
55.500.000
19.000.000

Sở TT&TT –
2019 Trung tâm
2021
CNTT&TT

Các sở, ban,
ngành, địa
phƣơng

18.000.000

Mở rộng, ổ sung tính năng giao dịch hỗ trợ dịch
vụ cho ngƣời dân (Contact Center) trên hệ thống
đƣờng dây nóng của tỉnh của tỉnh

UBND các
2019- VP UBND
huyện, thành
2
1.000.000
2020 tỉnh
phố, xã,
phƣờng, thị trấn
II. Hạ tầng mạng
9.000.000
Xây dựng, nâng cấp hạ tầng mạng WAN toàn tỉnh
Sở TT&TT –
Các sở, ban,
1
2019 Trung tâm
ngành
3.000.000
CNTT&TT
UBND các
Sở TT&TT –
Nâng cấp mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình
huyện, thành
2
2019-2020Trung tâm
6.000.000
trực tuyến xuống cấp xã.
phố, xã,
CNTT&TT
phƣờng, thị trấn
III. Hệ thống tích hợp – kết nối
1

Xây dựng danh mục ngƣời dùng làm CSDL thống
nhất trong phạm vi tỉnh (Hệ thống định danh AD)

4.000.000
2020

Trung tâm
CNTT&TT

Các sở, ban,
ngành, địa

500.000
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2

Xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện nền tảng kết nối,
chia sẻ quy mô cấp tỉnh (LGSP) giai đoạn 2, đảm
ảo tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử Tỉnh.

2020

3

Cổng thanh toán trực tuyến

2019

phƣơng
Các sở, ban,
ngành, địa
phƣơng

Sở Thông tin
và Truyền
thông – Trung
tâm
CNTT&TT
Sở Thông tin Bộ phận tiếp
và Truyền
nhận cấp tỉnh,
thông – Trung
huyện, xã
tâm
CNTT&TT

IV. Ứng dụng, CSDL (nội bộ và phục vụ ngƣời dân)

1

Nâng cấp, mở rộng Cổng thông tin điện tử tỉnh
theo hƣớng tập trung (cấp tỉnh, huyện, xã) và ổ
sung tính năng:
- Đối thoại trực tuyến;
- Hỗ trợ ngƣời khuyết tật.

2

Xây dựng Cổng dịch vụ hành chính công thống
nhất của tỉnh

3

4
5

2.500.000

1.000.000

19.000.000

2019

Sở TT&TT –
Trung tâm
CNTT&TT

Các sở, ban,
ngành, địa
phƣơng

Các sở, ban,
2019
ngành, địa
phƣơng
Bộ phận một
Nâng cấp phần mềm tiếp nhận và giải quyết thủ
Sở TT&TT –
2019 –
cửa cấp huyện,
tục hành chính tại UBND cấp huyện và cấp xã,
Trung tâm
2020
xã, VP UBND
thực hiện liên thông 03 cấp (Tỉnh – Huyện – Xã)
CNTT&TT
tỉnh
Nâng cấp, chuyển đổi phần mềm quản lý và điều
Sở TT&TT –
Các sở, ban,
hành văn ản theo hƣớng tập trung, đảm bảo liên 2019-2020 Trung tâm
ngành, địa
thông 4 cấp.
CNTT&TT
phƣơng
2019 –
Các sở, ban,
Xây dựng ATLAS tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Sở TN&MT
2020
ngành, địa
Văn phòng
UBND tỉnh

1.500.000

3.000.000

1.500.000

3.000.000
10.000.000
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phƣơng
V
1

ơ sơ dữ liệu chuyên ngành cấp tỉnh
Mở rộng CSDL ngành Thông tin và Truyền thông

1.500.000
2019

Sở TT&TT

Trung tâm
CNTT&TT

VI Đào tạo nguồn nhân lực

1

Đào tạo, tập huấn kiến thức quản lý, kỹ năng về
Sở Thông tin
CNTT và An toàn thông tin cho CBCCVC và
Hàng năm và Truyền
định hƣớng phát triển nguồn nhân lực CNTT cho
thông
phát triển Chính quyền điện tử (thường xuyên).

2

Sở Thông tin
Tăng cƣờng đảm đảm bảo an toàn, an ninh thông
Hàng năm và Truyền
tin, nhƣ: tuyên truyền, diễn tập,…
thông

1.500.000
3.000.000

Trung tâm
CNTT&TT,
Các sở, ban,
ngành, địa
phƣơng
Trung tâm
CNTT&TT,
Các sở, ban,
ngành, địa
phƣơng

500.000

1.000.000

Trang 230

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ver 1.0
PHỤ LỤC 4: DỊCH VỤ CÔNG ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 VÀ 4
Trích từ: Quyết định 3746/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Chủ tịch UBND
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về Cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
giai đoạn 2016-2020; Và theo danh mục đƣợc ban hành theo Quyết định số
846/QĐ-TTG ngày 09/6/2017 của Thủ tƣớng Chính phủ về Ban hành Danh mục
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phƣơng năm
2017)
DANH MỤC CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4
CUNG CẤP TRONG GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
Triển khai DVCTT mức độ 3, 4 trong giai đoạn 2017 – 2018:
Cấp tỉnh: 44; Cấp huyện: 67. Tổng cộng: 111
Lộ trình thực hiện
DVCTT mức độ 3, 4
TT

Tên dịch vụ công trực tuyến
2016

2017- 20192018 2020

I

Sở Tài nguyên và môi trƣờng

1

Cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất

3

4

2

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất

3

4

3

Tặng, thừa kế, thế chấp, giao, cho
thuê quyền sử dụng đất

3

4

4

Cấp phép lĩnh vực tài nguyên
nƣớc

3

4

5

Cấp phép khoáng sản

3

4

II

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1

Cấp chứng nhận hành nghề kinh
doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh
học, vi sinh vật, hóa chất dùng
trong thú y

3

Cấp
dịch
vụ

Cơ quan
đồng
xử lý

Tỉnh

4

Tỉnh

Chi cục
Thú y
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Lộ trình thực hiện
DVCTT mức độ 3, 4
TT

Tên dịch vụ công trực tuyến
2016

2

Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ
sở sản xuất, kinh doanh nông lâm
thủy sản đủ điều kiện an toàn
thực phẩm

3

Cấp giấy phép khai thác thủy sản

III

2017- 20192018 2020

3

Cấp
dịch
vụ

Cơ quan
đồng
xử lý
Chi cục
trồng
trọt và
BVTV

4

4

Sở Giao thông – Vận tải

1

Cấp, đổi giấy phép kinh doanh
vận tải

2

Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp
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 cố định

3

Cấp đổi giấy phép lái xe

IV

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ

3

4

3

4

Tỉnh

4

1

Cấp giấy chứng nhận đầu tƣ

V

Sở Y tế

1

Cấp Chứng chỉ hành nghề dƣợc
cho công dân Việt Nam

4

2

Cấp Chứng chỉ hành nghề dƣợc
tại Việt Nam cho cá nhân ngƣời
nƣớc ngoài, ngƣời Việt Nam định
cƣ ở nƣớc ngoài

4

3

Cấp chứng chỉ hành nghề khám
bệnh, chữa bệnh đối với ngƣời
Việt Nam thuộc thẩm quyền của

4

3

4

Tỉnh

Tỉnh
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Lộ trình thực hiện
DVCTT mức độ 3, 4
TT

Tên dịch vụ công trực tuyến
2016

2017- 20192018 2020

Cấp
dịch
vụ

Cơ quan
đồng
xử lý

Sở Y tế
4

Cấp giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh thuốc

5

Trả lại Chứng chỉ hành nghề
dƣợc cho cá nhân đăng ký hành
nghề dƣợc trƣờng hợp cá nhân
đơn phƣơng đề nghị

3

6

Trả lại Chứng chỉ hành nghề
dƣợc cho cá nhân đăng ký hành
nghề dƣợc trƣờng hợp cơ sở kinh
doanh đề nghị

3

7

Cấp lại chứng chỉ hành nghề
khám bệnh, chữa bệnh đối với
ngƣời Việt Nam bị mất hoặc hƣ
hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ
hành nghề theo quy định tại điểm
a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám
bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm
quyền của Sở Y tế

4

8

Cấp giấy phép hoạt động đối với
Phòng chẩn trị y học cổ truyền
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

3

9

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh thuốc do bị mất,
hỏng, rách nát; thay đổi ngƣời
quản lý chuyên môn về dƣợc;
thay đổi tên cơ sở kinh doanh
thuốc nhƣng không thay đổi địa
điểm kinh doanh; thay đổi địa
điểm trụ sở kinh doanh trong

4

4
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Lộ trình thực hiện
DVCTT mức độ 3, 4
TT

Tên dịch vụ công trực tuyến
2016

2017- 20192018 2020

Cấp
dịch
vụ

Cơ quan
đồng
xử lý

trƣờng hợp trụ sở kinh doanh

không phải là địa điểm hoạt
động kinh doanh đã đƣợc cấp
Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh thuốc
10

Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu
chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”
– GPP

4

11

Cấp lại Giấy chứng nhận đạt tiêu
chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”
– GPP

4

12

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề
dƣợc do bị mất, hỏng, rách nát;
hết hiệu lực (đối với các Chứng
chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm);
thay đổi thông tin của cá nhân
đăng ký hành nghề dƣợc trên
Chứng chỉ hành nghề dƣợc

4

VI

Sở VHTT và Sở Du lịch

1

Cấp giấy phép biểu diễn nghệ
thuật, trình diễn thời trang cho
các tổ chức thuộc địa phƣơng

3

4

Tỉnh

Tỉnh
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Lộ trình thực hiện
DVCTT mức độ 3, 4
TT

Tên dịch vụ công trực tuyến
2016

2

Tiếp nhận hồ sơ thông áo sản
phẩm quảng cáo trên bảng quảng
cáo, ăng – rôn

3

Cấp giấy
Karaoke

4

phép

kinh

doanh

3

2017- 20192018 2020

4

Thông báo tổ chức biểu diễn
nghệ thuật, trình diễn thời trang

3

4

5

Đổi thẻ hƣớng dẫn viên du lịch

3

4

6

Cấp thẻ hƣớng dẫn viên du lịch
nội địa

3

4

7

Cấp thẻ hƣớng dẫn viên du lịch
quốc tế

3

4

Thành lập Văn phòng giao dịch
tổ chức hành nghề luật sƣ

3

4

2

Cấp phiếu Lý lịch tƣ pháp

3

4

3

Đăng ký hành nghề luật sƣ

3

4

4

Đăng ký hành nghề và cấp thẻ
công chứng viên

3

4

5

Cấp lại thẻ công chứng viên

1

VIII
1

Cơ quan
đồng
xử lý

4

3

VII

Cấp
dịch
vụ

Sở Tƣ pháp

Tỉnh

Tỉnh

4

Sở Lao động TB&XH
Cấp giấy phép cho ngƣời lao
động nƣớc ngoài làm việc tại
Việt Nam

4

Tỉnh
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Lộ trình thực hiện
DVCTT mức độ 3, 4
TT

Tên dịch vụ công trực tuyến
2016

2017- 20192018 2020

2

Thủ tục đăng ký hoạt động giáo
dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp
đối với trƣờng trung cấp, trung
tâm giáo dục nghề nghiệp

3

3

Đăng ký ổ sung hoạt động dạy
nghề đối với trƣờng Trung cấp
nghề công lập, tƣ thục.

3

4

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ
việc làm của doanh nghiệp hoạt
động dịch vụ việc làm

3

5

Gia hạn cấp giấy phép hoạt động
dịch vụ việc làm của doanh
nghiệp hoạt động dịch vụ việc
làm

3

6

Cấp lại giấy phép lao động cho
ngƣời nƣớc ngoài làm việc tại
Việt Nam

4

7

Thông báo về việc tuyển dụng
lần đầu ngƣời dƣới 15 tuổi vào
làm việc

3

8

Thẩm định chƣơng trình huấn
luyện chi tiết về an toàn lao động,
vệ sinh lao động của Cơ sở

3

9

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều
kiện hoạt động dịch vụ huấn
luyện an toàn lao động, vệ sinh
lao động

3

IX

Cấp
dịch
vụ

Cơ quan
đồng
xử lý

Sở Xây dựng
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Lộ trình thực hiện
DVCTT mức độ 3, 4
TT

Tên dịch vụ công trực tuyến
2016

2017- 20192018 2020

1

Cấp giấy phép xây dựng

4

2

Cấp giấy phép quy hoạch xây
dựng

4

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

1

Cho phép hoạt động giáo dục đối
với trƣờng trung học phổ thông

3, 4

2

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép
tổ chức hoạt động dạy thêm, học
thêm đối với cấp trung học phổ
thông

3, 4

3

Cho phép hoạt động trung tâm hỗ
trợ phát triển giáo dục hòa nhập

3, 4

4

Đề nghị phê duyệt việc dạy và
học bằng tiếng nƣớc ngoài

3, 4

5

Xin học lại tại trƣờng khác đối
với học sinh trung học

3, 4

6

Tiếp nhận lƣu học sinh nƣớc
ngoài diện học bổng khác và tự
túc vào học tại Việt Nam

3, 4

7

Công nhận văn ằng tốt nghiệp
các cấp học phổ thông do cơ sở
nƣớc ngoài cấp

3, 4

8

Xác nhận đăng ký hoạt động giáo
dục kỹ năng sống, hoạt động giáo
dục ngoài giờ chính khóa

3, 4

Cấp
dịch
vụ

Cơ quan
đồng
xử lý

Tỉnh
Tỉnh

Tỉnh
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9

Chuyển trƣờng đối với học sinh
trung học phổ thông

4

10

Thủ tục cấp bản sao văn ằng,
chứng chỉ từ sổ gốc

4

XI

Ban quản lý các KCN

1

Thủ tục cấp Giấy phép bán buôn
sản phẩm thuốc lá

4

2

Thủ tục cấp Giấy phép kinh
doanh bán buôn sản phẩm rƣợu

4

3

Thủ tục cấp lại Giấy phép bán
buôn sản phẩm thuốc lá

3

4

Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh
doanh bán buôn sản phẩm rƣợu.

3

5

Thành lập văn phòng điều hành
của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trong
hợp đồng BCC

3

6

Cấp Giấy phép xây dựng thuộc
thẩm quyền của UBND tỉnh

4

7

Gia hạn Giấy phép xây dựng
thuộc thẩm quyền của UBND
tỉnh

3

8

Điều chỉnh Giấy phép xây dựng
thuộc thẩm quyền của UBND
tỉnh

3

4

9

Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở các

3

4

Cấp
dịch
vụ

Cơ quan
đồng
xử lý

Tỉnh

4
Tỉnh

Trang 238

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ver 1.0
Lộ trình thực hiện
DVCTT mức độ 3, 4
TT

Tên dịch vụ công trực tuyến
2016

2017- 20192018 2020

Cấp
dịch
vụ

Cơ quan
đồng
xử lý

dự án nhóm B, C sử dụng các
nguồn vốn không phải vốn ngân
sách
10

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ
hàng hóa (C/o ƣu đãi mẫu D)

XII

Thành phố Vũng Tàu

3

4

1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận
nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất cho ngƣời đã đăng
ký quyền sử dụng đất lần đầu

3

4

2

Đăng ký iến động quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất trong các trƣờng
hợp chuyển nhƣợng, cho thuê,
cho thuê lại, thừa kế, tặng cho,
góp vốn bằng quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất; chuyển quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất của vợ hoặc chồng thành của
chung vợ và chồng

3

4

3

Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

3

4

Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm
thuốc lá

3, 4

5

Cấp giấp phép kinh doanh bán lẻ
sản phẩm rƣợu

3, 4

6

Đăng ký thành lập Hợp tác xã

3, 4

Huyện

4
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7

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

8

Cấp giấy chứng nhận đủ điều
kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

9

Đăng ký khai sinh

3

4

10

Đăng ký kết hôn

3

4

Huyện
3, 4

Đăng ký việc giám hộ

12

Đăng ký thành lập nhóm trẻ,
nhóm mẫu giáo độc lập

3

13

Đăng ký khai sinh có yếu tố nƣớc
ngoài

3

14

Đăng ký giám hộ có yếu tố nƣớc
ngoài

3

3

4

UBND
cấp Xã

Huyện

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

3

16

Chuyển trƣờng đối với học sinh
THCS

3

2

Xã

4

15

1

Cơ quan
đồng
xử lý

4

11

XIII

Cấp
dịch
vụ

Thành phố Bà Rịa
Thủ tục cấp giấy chứng nhận
nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất cho ngƣời đã đăng
ký quyền sử dụng đất lần đầu

3

Đăng ký iến động quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất trong các trƣờng
hợp chuyển nhƣợng, cho thuê,

3

4
Huyện
4
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Cấp
dịch
vụ

Cơ quan
đồng
xử lý

cho thuê lại, thừa kế, tặng cho,
góp vốn bằng quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất; chuyển quyền SD đất, quyền
sở hữu tài sản gắn liền với đất
của vợ hoặc chồng thành của
chung vợ và chồng
3

Đăng ký thành lập hợp tác xã.

3, 4

4

Đăng ký kinh doanh án lẻ sản
phẩm rƣợu

3, 4

5

Đăng ký kinh doanh án lẻ sản
phẩm thuốc lá

3, 4

6

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

4

7

Cấp giấy chứng nhận đủ điều
kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

4

8

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở
riêng lẻ

4

9

Đăng ký khai sinh

3

4

10

Đăng ký kết hôn

3

4

11

Đăng ký việc giám hộ

3

4

12

Đăng ký thành lập nhóm trẻ,
nhóm mẫu giáo độc lập

3

13

Cấp lại giấy phép xây dựng công
trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị.

3

Đăng ký thay đổi, cải chính hộ

3

14

Huyện

Xã

UBND
cấp Xã

4

Huyện
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Cấp
dịch
vụ

Cơ quan
đồng
xử lý

tịch cho ngƣời đủ 14 tuổi trở lên.
15

Đăng ký việc xác định lại dân
tộc.

3

16

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

3

17

Cấp phép xây dựng có thời hạn.

3

18

Cấp phép xây dựng đối với
trƣờng hợp sửa chữa, cải tạo.

3

XIV

Huyện Long Điền

1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận
nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất cho ngƣời đã đăng
ký quyền sử dụng đất lần đầu

2

Đăng ký iến động quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất trong các trƣờng
hợp chuyển nhƣợng, cho thuê,
cho thuê lại, thừa kế, tặng cho,
góp vốn bằng quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với

3

4

Huyện
3

4

đất; chuyển quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất của vợ hoặc chồng thành của
chung vợ và chồng
3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều
kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

4

Huyện
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4

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

4

5

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở
riêng lẻ tại đô thị

4

6

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ
sản phẩm rƣợu

4

7

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ
sản phẩm thuốc lá

4

8

Đăng ký thành lập Hợp tác xã

4

9

Đăng ký khai sinh

3

4

10

Đăng ký kết hôn

3

4

11

Đăng ký việc giám hộ

12

Đăng ký thành lập nhóm trẻ,
nhóm mẫu giáo độc lập

3

13

Cấp giấy phép xây dựng tạm
công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô
thị

4

14

Gia hạn giấy phép xây dựng công
trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

15

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

XV

Thị xã Phú Mỹ

1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận
nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất cho ngƣời đã đăng

3

4

Cấp
dịch
vụ

Xã

Cơ quan
đồng
xử lý

UBND
cấp Xã

4

Huyện
4
3

3

4

Huyện
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Cấp
dịch
vụ

Cơ quan
đồng
xử lý

ký quyền sử dụng đất lần đầu

2

Đăng ký iến động quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất trong các trƣờng
hợp chuyển nhƣợng, cho thuê,

3

4

cho thuê lại, thừa kế, tặng cho,
góp vốn bằng quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất; chuyển quyền SD đất, quyền
sở hữu tài sản gắn liền với đất
của vợ hoặc chồng thành của
chung vợ và chồng
3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều
kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

3

4

4

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ
sản phẩm rƣợu

3

4

5

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ
sản phẩm thuốc lá

3

4

6

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

3

4

7

Đăng ký thành lập hợp tác xã

3

4

8

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở
riêng lẻ tại đô thị

4

9

Đăng ký khai sinh

3

4

10

Đăng ký kết hôn

3

4

11

Đăng ký việc giám hộ

3

4

Huyện

Xã

UBND
cấp Xã
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12

Đăng ký thành lập nhóm trẻ,
nhóm mẫu giáo độc lập

3

13

Cấp giấy phép xây dựng tạm
công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô
thị

4

14

Gia hạn giấy phép xây dựng công
trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

15

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

XVI

1

2

Cấp
dịch
vụ

Cơ quan
đồng
xử lý

4

Huyện
4
3

Huyện Đất Đỏ
Thủ tục cấp giấy chứng nhận
nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất cho ngƣời đã đăng
ký quyền sử dụng đất lần đầu

3

Đăng ký iến động quyền sử

3

4
Huyện
4

dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất trong các trƣờng
hợp chuyển nhƣợng, cho thuê,
cho thuê lại, thừa kế, tặng cho,
góp vốn bằng quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất; chuyển quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất của vợ hoặc chồng thành của
chung vợ và chồng
3

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ
sản phẩm rƣợu

3

4

Huyện

Trang 245

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ver 1.0
Lộ trình thực hiện
DVCTT mức độ 3, 4
TT

Tên dịch vụ công trực tuyến
2016

2017- 20192018 2020

4

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ
sản phẩm thuốc lá

5

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

6

Đăng ký thành lập hợp tác xã

7

Cấp giấy chứng nhận đủ điều
kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

4

8

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở
riêng lẻ tại đô thị

4

9

Đăng ký khai sinh

3

4

10

Đăng ký kết hôn

3

4

3

4
3

4

Đăng ký việc giám hộ

3

4

12

Đăng ký thành lập nhóm trẻ,
nhóm mẫu giáo độc lập

3

4

13

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo
viên mầm non

3

14

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo
viên tiểu học.

3

15

Chuyển trƣờng đối với học sinh
tiểu học.

3

1

Cơ quan
đồng
xử lý

4

11

XVII

Cấp
dịch
vụ

Xã

UBND
cấp Xã

Huyện

Huyện Châu Đức
Thủ tục cấp giấy chứng nhận
nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất cho ngƣời đã đăng

3

4

Huyện
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Cấp
dịch
vụ

Cơ quan
đồng
xử lý

ký quyền sử dụng đất lần đầu

2

Đăng ký iến động quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất trong các trƣờng
hợp chuyển nhƣợng, cho thuê,
cho thuê lại, thừa kế, tặng cho,
góp vốn bằng quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất; chuyển quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất của vợ hoặc chồng thành của
chung vợ và chồng

3

Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ
sản phẩm rƣợu

3

4

4

Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ
sản phẩm thuốc lá

3

4

5

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

6

Đăng ký thành lập hợp tác xã

7

Cấp giấy chứng nhận đủ điều
kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

4

8

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở
riêng lẻ tại đô thị

4

9

Đăng ký khai sinh

3

4

10

Đăng ký kết hôn

3

4

11

Đăng ký việc giám hộ

3

4

3

4

Huyện

4
3

4

Xã

UBND
cấp Xã
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12

Đăng ký thành lập nhóm trẻ,
nhóm mẫu giáo độc lập

3

13

Đăng ký khai sinh có yếu tố nƣớc
ngoài

3

14

Chuyển trƣờng đối với học sinh
Trung học cơ sở

3

Cấp
dịch
vụ

Cơ quan
đồng
xử lý

4

Huyện
15

Cấp giấy phép xây dựng công
trình không theo tuyến

3

16

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo
viên Mầm non

3

17

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo
viên Tiểu học

3

Huyệ
n

XVIII Huyện Xuyên Mộc

1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận
nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất cho ngƣời đã đăng
ký quyền sử dụng đất lần đầu

2

Đăng ký iến động quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất trong các trƣờng
hợp chuyển nhƣợng, cho thuê,
cho thuê lại, thừa kế, tặng cho,
góp vốn bằng quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất; chuyển quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất của vợ hoặc chồng thành của

3

4

Huyện
3

4
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TT

Tên dịch vụ công trực tuyến
2016

2017- 20192018 2020

Cấp
dịch
vụ

Cơ quan
đồng
xử lý

chung vợ và chồng
3

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở
riêng lẻ

4

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

3

4

5

Đăng ký kinh doanh hợp tác xã

3

4

6

Đăng ký kinh doanh sản phẩm
rƣợu

3

4

7

Đăng ký kinh doanh sản phẩm
thuốc lá

3

4

8

Cấp phép vệ sinh an tòan thực
phẩm

3

4

9

Đăng ký khai sinh

3

4

10

Đăng ký kết hôn

3

4

3

4

11

Đăng ký việc giám hộ

3

4

12

Đăng ký thành lập nhóm trẻ,
nhóm mẫu giáo độc lập

3

4

XIX

1

2

Xã

UBND
cấp Xã

Huyện Côn Đảo
Thủ tục cấp giấy chứng nhận
nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất cho ngƣời đã đăng
ký quyền sử dụng đất lần đầu

3

Đăng ký iến động quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản

3

4
Huyện
4
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2016

2017- 20192018 2020

Cấp
dịch
vụ

Cơ quan
đồng
xử lý

gắn liền với đất trong các trƣờng
hợp chuyển nhƣợng, cho thuê,
cho thuê lại, thừa kế, tặng cho,
góp vốn bằng quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất; chuyển quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất của vợ hoặc chồng thành của
chung vợ và chồng
3

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở
riêng lẻ

4

4

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

4

5

Đăng ký kinh doanh hợp tác xã

3

4

6

Đăng ký kinh doanh sản phẩm
rƣợu

3

4

7

Đăng ký kinh doanh sản phẩm
thuốc lá

3

4

8

Cấp phép vệ sinh an tòan thực
phẩm

3

4

DANH MỤC HIỆN CÓ TRÊN CỔNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG CỦA
TỈNH
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG:
Có 10 thủ tục cho phép đăng ký trực tuyến .

STT

Tên thủ tục

Mức độ
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1

Cho phép họp áo ( trong nƣớc)

Mức 3

2

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nƣớc ngoài

Mức 3

3

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm.

Mức 3

4

Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nƣớc ngoài.

Mức 3

5

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Mức 3

6

Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên
Mức 3
thƣờng trú ở trong nƣớc của các cơ quan áo chí

7

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng
Mức 3
photocopy màu.

8

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Mức 3

9

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.

Mức 3

10

Cấp giấy phép ƣu chính

Mức 3

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ:
Có 03 thủ tục cho phép đăng ký trực tuyến

STT

Tên thủ tục

Mức độ
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1

Đăng ký doanh nghiệp

Mức 3

2

Dịch vụ thông tin

Mức 3

3

Bố cáo doanh nghiệp

Mức 3

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ:
Có 59 thủ tục cho phép đăng ký trực tuyến.

STT

Tên thủ tục

Mức độ

I

Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lƣờng chất lƣợng

1

Thủ tục công bố sử dụng dấu định lƣợng

Mức 3

2

Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bốsử dụng dấu định lƣợng

Mức 3

3

Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nƣớc về đo lƣờng đối với phƣơng Mức 3
tiện đo, lƣợng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu

4

Thủ tục đăng ký công ố hợp chuẩn dựa trên kết quà chứng nhận Mức 3
hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

5

Thủ tục đăng ký công ố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá Mức 3
của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

6

Thủ tục đăng ký công ố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, Mức 3
dịch vụ, quá trình, môi trƣờng đƣợc quản lý bởi các quy chuẩn kỹ
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thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kêt
quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận

7

Thủ tục đăng ký công ố hợpquy đối với các sản phẩm, hàng hóa, Mức 3
dịch vụ, quá trình, môi trƣờng đƣợc quản lý bởi các quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết
quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

8

Thủ tục kiểm tra chất lƣợng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm Mức 3
quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

9

Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy Mức 3
hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn ằng phƣơng tiện
giao thông cơ giới đƣờng bộ

10

Thủ tục xét tặng giải thƣởng chất lƣợng quốc gia

II

Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

11

Thủ tục đăng ký ch trì thực hiện dự án do Trung ƣơng ủy quyền Mức 3
cho địa phƣơng quản lý thuộc Chƣơng trình hỗ trợ phát triển tài sản
trí tuệ

12

Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức đủđiều kiện hoạt động giám Mức 3
định sở hữu công nghiệp

13

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động Mức 3
giám định sở hữu còng nghiêp

III

Lĩnh vực năng lƣợng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân

Mức 3
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14

Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

15

Thủ tục cấp giấy phép tiền hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị Mức 3
X- quang chẩn đoán trong y tế)

16

Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết Mức 3
bị X- quang chẩn đoán trong y tế)

17

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đối Mức 3
với thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

18

Thủ tục cấp lại giấy phép tiền hành công việc bức xạ (đối với thiết Mức 3
bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

19

Thủ tục cấp và cấp lại chứng chi nhân viên bức xạ (ngƣời phụ trách Mức 3
an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

20

Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bực xạ và hạt nhân cấp Mức 3
cơ sở (đối với công việc sử dụng thiêt bị X-quang chẩn đoán trong
y tế)

IV

Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

21

Thủ tục đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công Mức 3
nghệ không sử dụng ngân sách nhà nƣớc.

22

Thủ tục thầm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công Mức 3
nghệ không sử dụng ngân sách nhà nƣớc mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh
hƣởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trƣờng, tính
mạng, sức khỏe con ngƣời.

Mức 3
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23

Thủ tục đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ Mức 3
khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nƣớc mà có
tiềm ẩn yếu tố ảnh hƣởng đến lợi ích quóc gia, quôc phòng, an
ninh, mói trƣờng, tính mạng, sức khỏe con ngƣời.

24

Thủ tục giao quyền sở hữu, quyển sử dụng kết quả nghiên cứu khoa Mức 3
học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nƣớc

25

Thủ tục Cấp giấy chứng nhậnđăng ký hoạt động Trung tâm giao Mức 3
dịch công nghệ công lập

26

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm xúc tiến Mức 3
và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ

27

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ Mức 3
định giá tài sản trí tuệ

28

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ Mức 3
trợđổi mới sáng tạo

29

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Cơ sở ƣơm tạo Mức 3
công nghệ, ƣơm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ

30

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Sàn giao dịch Mức 3
công nghệ vùng

31

Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tƣ pháp

Mức 3

32

Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tƣ pháp

Mức 3

Trang 255

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ver 1.0
STT

Tên thủ tục

Mức độ

33

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ Mức 3
cấp tỉnh, cấp cơ sở sứ dụng ngân sách nhà nƣớc và nhiệm vụ khoa
học và công nghệ do quỹ c a Nhà nƣớc trong lĩnh vực khoa học và
công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ƣơng.

34

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ Mức 3
không sử dụng ngân sách nhà nƣớc.

35

Thủ tụcđăng kýthông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển Mức 3
công nghệ đƣợc mua bằng ngân sách nhà nƣớc thuộc phạm vi quản
lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng.

36

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ Mức 3
chức khoa học và công nghệ

37

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trƣờng hợp đăng ký thay đổi Mức 3
tên của tổ chức khoa học vả công nghệ

38

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trƣờng hợp đăng ký thay đổi Mức 3
tên cơ quan quyết định thành lập. cơ quan quản lý trực tiếp của tổ
chức khoa học và công nghệ

39

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trƣờng hợp đăng ký thay đổi Mức 3
địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ

40

Thủ tục cấp giấychứng nhận trong trƣờng hợp đăng ký thay đổi địa Mức 3
chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận)
của tổ chức khoa học và công nghệ

41

Thủ tụccấp Giấy chứng nhận trong trƣờng hợp đăng ký thay đổi Mức 3
vốn của tổ chức khoa học và công nghệ
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42

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trƣờng hợp đăng ký thay đổi Mức 3
ngƣời đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ

43

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trƣờng hợp đăng kýthay đổi. bổ Mức 3
sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ cùa tô chức khoa
học và công nghệ

44

Thủ tụccấp Giấy chứng nhận trong trƣờng hợp Giấy chứng nhận Mức 3
của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất

45

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trƣờng hợp Giấy chứng nhận Mức 3
của tồ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát

46

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại Mức 3
diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

47

Thủ tục cấp Giấychứng nhận trong trƣờng hợp đăng ký thay đổi tên Mức 3
văn phòng đại diện, chi nhánh của tố chức khoa học và công nghệ

48

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trƣờng hợp đăng ký thay đổi Mức 3
địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học
và công nghệ

49

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trƣờng hợp đăng kýthay đổi Mức 3
ngƣời đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa
học và côngnghệ

50

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trƣờng hợp đăng kýthay đổi Mức 3
thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giấy chứng nhận
hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh
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51

Thủ tục câp Giấy chứng nhận trong trƣờng hợp đăng kýthay đổi, bổ Mức 3
sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại
diện, chi nhánh

52

Thủ tục cấp giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi Mức 3
nhánh cùa tổ chức khoa học và công nghệ trong trƣờng hợp Giấy
chứng nhận hoạt động bị mất

53

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của vãn phòng đại diện, Mức 3
chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trƣờng hợp
Giấy chứng nhận hoạt động bi rách, nát

64

Thủ tục đặt và tặng giải thƣờng vể khoa học và công nghệ của tổ Mức 3
chức, cá nhân cƣ trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

55

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng kýhợp đồng chuyển giao công Mức 3
nghệ (trừ những trƣờng hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và
Công nghệ)

56

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng Mức 3
chuyển giao công nghệ (trừ những trƣờng hợp thuộc thẩm quyền
của Bộ Khoa học và Công nghệ)

57

Thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

58

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học vả công Mức 3
nghệ

59

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học Mức 3
và công nghệ

Mức 3
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SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI:
Có 28 thủ tục cho phép đăng ký trực tuyến

STT

Tên thủ tục

Mức độ

1

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tƣ xây dựng công Mức 3
trình trên tuyến đƣờng thủy nội địa địa phƣơng; đƣờng thủy nội địa
chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng

2

Công bố lại cảng thủy nội địa

3

Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trƣờng hợp Giấy phép bị hƣ Mức 3
hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung
của Giấy phép

4

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Mức 3

5

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa

Mức 3

6

Chấp thuận chủ trƣơng xây dựng bến thủy nội địa

Mức 3

7

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên d ng

Mức 3

8

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, iển số xe máy chuyên dùng

Mức 3

9

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Mức 3

10

Sang tên đăng ký xe máy chuyên d ng cho tổ chức, cá nhân do Mức 3
cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý

Mức 3
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11

Công bố mở luồng, tuyến đƣờng thuỷ nội địa đối với đƣờng thủy Mức 3
nội địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng

12

Công bố hạn chế giao thông đƣờng thủy nội địa trên đƣờng thủy Mức 3
nội địa địa phƣơng và đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối với
đƣờng thủy nội địa địa phƣơng trong trƣờng hợp tổ chức hoạt động
thể thao, lễ hội, diễn tập trên đƣờng thủy nội địa (trừ trƣờng hợp
bảo đảm an ninh quốc phòng trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng)

13

Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, ngƣời lái phƣơng Mức 3
tiện thủy nội địa Cấp từ hạng ba trở lên

14

Cấp Giấy phép lƣu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe Mức 3
bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trƣờng, siêu trọng trên đƣờng
bộ

15

Công bố hạn chế giao thông đƣờng thủy nội địa trên đƣờng thủy Mức 3
nội địa địa phƣơng và đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối với
đƣờng thủy nội địa địa phƣơng trong trƣờng hợp thi công công
trình (trừ trƣờng hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đƣờng thủy
nội địa địa phƣơng)

16

Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

17

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, iển số xe máy chuyên dùng bị Mức 3
mất

18

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, ngƣời lái Mức 3
phƣơng tiện thủy nội địa từ hạng ba trở lên

19

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, iển số xe máy chuyên dùng lần Mức 3
đầu

Mức 3
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20

Công bố đóng luồng, tuyến đƣờng thuỷ nội địa đối với đƣờng thủy Mức 3
nội địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng

21

Chấp thuận điều chỉnh phƣơng án ảo đảm an toàn giao thông đối Mức 3
với thi công công trình liên quan đến đƣờng thủy nội địa địa
phƣơng; đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội
địa địa phƣơng

22

Xoá sổ đăng ký xe máy chuyên d ng

23

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, iển số xe máy chuyên dùng có thời Mức 3
hạn

24

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, iển số xe máy chuyên dùng cho Mức 3
chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến

25

Chấp thuận phƣơng án bảo đảm an toàn giao thông đối với thi công Mức 3
công trình liên quan đến đƣờng thủy nội địa địa phƣơng; đƣờng
thủy nội địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng

26

Chấp thuận chủ trƣơng xây dựng cảng thủy nội địa

27

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tƣ xây dựng công trình Mức 3
bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng

28

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

Mức 3

Mức 3

Mức 3

SỞ Y TẾ:
Có 14 thủ tục cho phép đăng ký trực tuyến .

Trang 261

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ver 1.0
STT

Tên thủ tục

Mức độ

1

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế.

2

Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với
Mức 3
ngƣời Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

3

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, Mức 3
chữa bệnh

4

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A.

5

Cho phép đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lƣu động tổ chức
khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Mức 3
trực thuộc Sở Y tế

6

.Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với ngƣời
Việt Nam bị mất hoặc hƣ hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề
Mức 3
theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa
bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

7

Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khi thay đổi quy mô giƣờng bệnh hoặc cơ cấu tổ chức
Mức 3
hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thực hiện theo quy định tại
khoản 3 Điều 46 Luật khám bệnh, chữa bệnh

8

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Mức 3
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm.

9

Cho phép Đoàn khám ệnh, chữa bệnh trong nƣớc tổ chức khám
bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực Mức 3
thuộc Sở Y tế

Mức 4

Mức 4
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10

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hƣ hỏng hoặc giấy
Mức 3
phép bị thu hồi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật
khám bệnh, chữa bệnh.

11

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D. Mức 4

12

Cho phép Đoàn khám ệnh, chữa bệnh nƣớc ngoài tổ chức khám
bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực Mức 3
thuộc Sở Y tế

13

Cho phép cá nhân trong nƣớc, nƣớc ngoài tổ chức khám bệnh, chữa
Mức 3
bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

14

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với ngƣời
Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c,
Mức 3
d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc
thẩm quyền của Sở Y tế

SỞ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Có 7 thủ tục cho phép đăng ký trực tuyến.

STT

Tên thủ tục

Mức độ

1

Thủ tục xác nhận ngƣời lao động nƣớc ngoài không thuộc diện cấp
giấy phép lao động

Mức 3

2

Báo cáo nhu cầu sử dụng ngƣời lao động nƣớc ngoài

Mức 3
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3

Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng ngƣời lao động nƣớc ngoài

Mức 3

4

Đề nghị tuyển ngƣời lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự
kiến tuyển ngƣời lao động nƣớc ngoài

Mức 3

5

Cấp giấy phép lao động cho ngƣời lao động nƣớc ngoài làm việc tại
Việt Nam

Mức 3

6

Cấp lại giấy phép lao động cho ngƣời nƣớc ngoài làm việc tại Việt
Nam

Mức 3

7

Đăng ký nội quy lao động

Mức 3

SỞ TƢ PHÁP
Có 1 thủ tục cho phép đăng ký trực tuyến

STT
1

Tên thủ tục
Đăng ký cấp phép lý lịch tƣ pháp trực tuyến

Mức độ
Mức 3

SỞ CÔNG THƢƠNG:
Có 123 thủ tục cho phép đăng ký trực tuyến

STT
1

Tên thủ tục
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

Mức độ
Mức 4
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2

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Mức 4

3

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

Mức 4

4

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phƣơng Mức 4
tiện vận tải

5

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thƣơng mại

Mức 4

6

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

Mức 4

7

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ Mức 4
sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thƣơng thực hiện

8

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Mức 4

9

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Mức 4

10

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

Mức 4

11

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ Mức 4
(Đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lƣới
điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV).

12

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào Mức 4
phƣơng tiện vận tải

13

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Mức 4

14

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tƣ trồng cây thuốc lá

Mức 4
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15

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

Mức 4

16

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

Mức 4

17

Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tƣ xây dựng công trình Mức 4
mỏ khoáng sản rắn nhóm B, C

18

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án Mức 4
đầu tƣ xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dƣới
5.000m3

19

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi Mức 4
thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng

20

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phƣơng tiện vận Mức 4
tải

21

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

Mức 4

22

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

Mức 4

23

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở Mức 4
kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thƣơng thực hiện

24

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Mức 4
Thƣơng thực hiện

25

Xác nhận Bản cam kết của thƣơng nhân nhập khẩu thép để trực tiếp Mức 4
phục vụ sản xuất, gia công
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26

Xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh Mức 4
vực công nghiệp

27

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ Mức 4
hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

28

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án Mức 4
đầu tƣ xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên
210m3 đến dƣới 5.000m3

29

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ Mức 4
sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thƣơng thực hiện

30

Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất

31

Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thƣơng nhân Mức 4
nƣớc ngoài tại Việt Nam

32

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở Mức 4
sản xuất thực phẩm do Sở Công Thƣơng thực hiện

33

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh Mức 4
doanh LPG

34

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tƣ trồng cây thuốc lá

Mức 4

35

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rƣợu

Mức 4

36

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

Mức 4

Mức 4
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37

Cấp Giấy xác nhận ƣu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ Mức 4
trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ƣu tiên phát triển
đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

38

Cấp Giấy phép Tƣ vấn giám sát thi công đƣờng dây và trạm biến áp Mức 4
có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phƣơng

39

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ Mức 4
xăng dầu

40

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa Mức 4
lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

41

Cấp lại Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất Mức 4
thuộc danh mục hóa chất sản xuất,kinh doanh có điều kiện trong
ngành công nghiệp

42

. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh Mức 4
doanh LPG

43

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu Mức 4
mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

44

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho Mức 4
tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thƣơng

45

Điều chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Mức 4
thƣơng nhân nƣớc ngoài tại Việt Nam

46

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

Mức 4
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47

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án Mức 4
đầu tƣ xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dƣới
5.000m3

48

Cấp Giấy phép sản xuất rƣợu công nghiệp (quy mô dƣới 3 triệu Mức 4
lít/năm)

49

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

Mức 4

50

Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

Mức 4

51

Cấp Giấy phép Tƣ vấn đầu tƣ xây dựng đƣờng dây và trạm biến áp Mức 4
có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phƣơng

52

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh Mức 4
LPG

53

Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thƣơng mại tại Việt Mức 4
Nam

54

Đăng ký sửa đổi/ bổ sung nội dung chƣơng trình khuyến mại theo Mức 4
hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ƣơng

55

Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Mức 4
tỉnh

56

Cấp Bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép

57

Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thƣơng nhân Mức 4
nƣớc ngoài tại Việt Nam

Mức 4
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58

Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc Mức 4
thẩm quyền của Sở Công Thƣơng

59

Đăng ký Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Mức 4

60

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thƣơng mại

Mức 4

61

Xác nhận thông báo hoạt động án hàng đa cấp

Mức 4

62

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

Mức 4

63

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý Mức 4
kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thƣơng

64

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh Mức 4
mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công
nghiệp

65

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Mức 4
Thƣơng thực hiện

66

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Mức 4
cho cửa hàng bán LPG chai

67

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

68

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán Mức 4
lẻ xăng dầu

69

Cấp Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất Mức 4

Mức 4
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sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
70

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

Mức 4

71

. Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rƣợu

Mức 4

72

Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển Mức 4
lãm thƣơng mại tại Việt Nam

73

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào Mức 4
phƣơng tiện vận tải

74

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

75

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phƣơng tiện vận Mức 4
tải

76

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh Mức 4
hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều
kiện trong ngành công nghiệp

77

Cấp Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền Mức 4
Sở Công Thƣơng

78

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc danh Mức 4
mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công
nghiệp

79

Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy Mức 4
mô dƣới 3 MW đặt tại địa phƣơng.

Mức 4
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80

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng Mức 4
công nghiệp nguy hiểm

81

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phƣơng tiện Mức 4
vận tải

82

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

Mức 4

83

Cấp lại thẻ an toàn điện

Mức 4

84

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh Mức 4
LPG

85

Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại Mức 4
địa phƣơng

86

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rƣợu công nghiệp (quy mô Mức 4
dƣới 3 triệu lít/năm)

87

Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

88

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thƣơng nhân nƣớc Mức 4
ngoài tại Việt nam thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thƣơng

89

Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa Mức 4
chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

90

Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa Mức 4
chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Mức 4
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91

Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Mức 4

92

Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đối tƣợng thuộc thẩm quyền Mức 4
cấp của Sở Công Thƣơng

93

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phƣơng tiện vận Mức 4
tải

94

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

95

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm Mức 4
rƣợu

96

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

Mức 4

97

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

Mức 4

98

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

Mức 4

99

Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù Mức 4
hợp với quy chuẩn kỹ thuật tƣơng ứng

100

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

101

Cấp lại Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm Mức 4
quyền của Sở Công Thƣơng

102

Xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng Mức 4
đa cấp trên địa bàn Tỉnh

Mức 4

Mức 4
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103

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh Mức 4
doanh LPG

104

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phƣơng tiện Mức 4
vận tải

105

Thông báo thực hiện khuyến mại

Mức 4

106

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Mức 4

107

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Mức 4

108

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tƣ trồng Mức 4
cây thuốc lá

109

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

110

Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa Mức 4
phƣơng

111

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tƣợng thuộc thẩm quyền Mức 4
cấp của Sở Công Thƣơng trƣờng hợp thẻ ị mất hoặc ị hỏng thẻ

112

Cấp lại Giấy phép sản xuất rƣợu công nghiệp (quy mô dƣới 3 triệu Mức 4
lít/năm)

113

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phƣơng Mức 4
tiện vận tải

114

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phƣơng tiện Mức 4

Mức 4
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vận tải
115

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

116

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc danh Mức 4
mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công
nghiệp

117

Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thƣơng nhân Mức 4
nƣớc ngoài tại Việt Nam

118

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phƣơng Mức 4
tiện vận tải

119

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh Mức 4
xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thƣơng

120

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào Mức 4
phƣơng tiện vận tải

121

Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

122

Cấp Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Mức 4
danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành
công nghiệp

123

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng Mức 4
dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thƣơng

Mức 4

Mức 4

SỞ XÂY DỰNG:
Có 27 thủ tục cho phép đăng ký trực tuyến.
Trang 275

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ver 1.0

STT

Tên thủ tục

Mức độ

1

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cấp đặc biệt, cấp I, cấp II

Mức 3

2

Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sƣ

Mức 4

3

Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sƣ

Mức 4

4

Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Mức 4

5

Cấp lại chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sƣ, Kỹ sƣ, Giám sát thi Mức 4
công xây dựng công trình

6

Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sƣ, kỹ sƣ, giám sát thi Mức 4
công xây dựng công trình

7

Cấp chứng chỉ kỹ sƣ định giá xây dựng hạng 1 (trƣờng hợp cấp Mức 4
thẳng không qua hạng 2)

8

Cấp chứng chỉ kỹ sƣ định giá xây dựng hạng 1 (trƣờng hợp nâng Mức 4
từ hạng 2 lên hạng 1)

9

Cấp chứng chỉ hành nghề Kỹ sƣ định giá hạng 2

10

Cấp lại chứng chỉ kỹ sƣ định giá xây dựng (trong trƣờng hợp chứng Mức 4
chỉ bị rách, nát hoặc mất)

11

Cấp phép thầu cho nhà thầu nƣớc ngoài là tổ chức nhận thầu các Mức 3
gói thầu thuộc dự án nhóm B,C

12

Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nƣớc ngoài là cá nhân thực hiện Mức 3

Mức 4
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các công việc tƣ vấn đầu tƣ xây dựng
13

Báo cáo của Chủ đầu tƣ về chất lƣợng công trình xây dựng

14

Tiếp nhận báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng và quyết định Mức 4
cho phép thi công tiếp hoặc đƣa vào sử dụng sau khi đã khắc phục
sự cố

15

Điều chỉnh giấy phép thầu cho nhà thầu nƣớc ngoài là tổ chức Mức 3
nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C và nhà thầu nƣớc
ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tƣ vấn đầu tƣ xây dựng

16

Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị

Mức 3

17

Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo, tín ngƣỡng

Mức 3

18

Cấp giấy phép xây dựng công trình tƣợng đài, tranh hoành tráng

Mức 3

19

Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Mức 3

20

Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn

Mức 3

21

Cấp giấy phép xây dựng cho dự án

Mức 3

22

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình

Mức 3

23

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

Mức 3

24

Gia hạn giấy phép xây dựng

Mức 3

Mức 4
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STT

Tên thủ tục

Mức độ

25

Cấp lại giấy phép xây dựng

Mức 3

26

Cấp giấy phép xây dựng tạm

Mức 3

27

Tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng

Mức 4
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PHỤ LỤC 5: CÁC ỨNG DỤNG NỀN TẢNG
1. Dịch vụ cổng thông tin điện tử
Thiết kế chức năng của phần mềm lõi của Cổng thông tin điện tử
Các nguồn thông tin
Quy trình thu thập,
biên tập và xuất bản thông tin

`
Người dùng

Người dùng

Cổng thông tin

Thu thập, biên tập
và xuất bản thông
tin

Cổng thông tin điện tử
Tỉnh

Trang Web của
Đơn vị cấp Sở ngành

Thu thập thông tin
tự động

Trang Web của
Đơn vị cấp Huyện

Thông tin phổ biến rộng
tãi đến người dân, doanh
nghiệp

Thông tin giới hạn truy
cập

`
CSDL chuyên ngành

Cổng thông tin
chính phủ

Thông tin trao đổi với
Cổng thông tin Chính phủ
qua định dạng XML theo
chuẩn định trước

Biên tập viên

Các trang web
thông dụng,
báo đài, CPNet
Hạ tầng kỹ thuật

Giải thích:
- UBND Tỉnh và các đầu mối trực thuộc đều có Cổng thông tin điện tử của
chính mình.
- Các Cổng thông tin điện tử cần phải có liên hệ trao đổi thông tin với nhau
nhằm thỏa mãn yêu cầu trao đổi thông tin của từng đơn vị.
- Mô hình trên chỉ đề cập đến mạng dùng riêng (Intranet).
Tại Cổng thông tin điện tử, phần mềm lõi của Cổng thông tin điện tử bao
gồm các khối chức năng (components) cơ ản sau:
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Các hệ thống bên ngoài

Các hệ thống tích hợp

`
Portal
Chính phủ

Các
website

Người dùng

Quản trị nội
dung
(CMS)

Quản trị
hệ thống

CSDL
chuyên ngành

Các trang web
Sở ban ngành

Thu thập nội
dung

Cung cấp thông
tin dạng XML/
RSS

Phân quyền
truy cập

Portal Server

Định danh
người
dùng/
LDAP

Application Server

CSDL Hệ
thống

HTTP
Server

Giải thích:
- Các hệ thống bên ngoài: Bao gồm máy trạm d ng để truy cập Cổng thông
tin, các trang web cung cấp thông tin nguồn cho Cổng, Các Cổng thông tin tỉnh
khác.
- Các thành phần quản trị: Bao gồm các phần Quản trị hệ thống, phân quyền
truy cập, định danh ngƣời dùng. Các phần này thực hiện chức năng quản trị
ngƣời dùng, quản trị tài nguyên của Cổng thông tin.
- Các thành phần quản trị thông tin: Gồm hệ thống quản trị thông tin, thu
thập thông tin tự động, cung cấp thông tin qua XML, RSS. Đây là các thành
phần thực hiện chức năng thu thập, biên tập và xuất bản thông tin cho Cổng.
- Các thành phần giao tiếp ngƣời dùng: Gồm giao diện các trang và Portlet
đƣợc thể hiện qua Portal, HTTP Server thực hiện chức năng trình ày và xử lý
thông tin trên Cổng.
- Các hệ thống tích hợp: Đƣợc gắn kết vào Portal tuỳ theo nhu cầu. Đây có
thể là các trang web của đơn vị cấp Sở, cấp Huyện trong tỉnh, các sub-portal của
các đơn vị thành viên hoặc các hệ thống thông tin tác nghiệp khác.
- Các phần mềm nền: Là nền tảng để vận hành hệ thống Cổng thông tin, bao
gồm Application Server và CSDL hệ thống.
Khai thác sử dụng
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Đối tƣợng sử dụng Cổng thông tin điện tử bao gồm các nhóm cơ ản sau:
- Nhóm khai thác thông tin phổ biến rộng rãi. Nhóm này có số lƣợng đông
đảo nhất, bao gồm toàn thể các thành phần trong nhân dân.
- Nhóm cung cấp thông tin và dịch vụ (Information Provider). Họ là những
tổ chức hoặc cá nhân có nhiệm vụ cung cấp thông tin và dịch vụ cho Cổng
thông tin điện tử. Ví dụ nhƣ các phòng an của Tỉnh, hoặc là các tổ chức cấp
dƣới trực tiếp khác của Tỉnh.
- Nhóm quản trị (Administrator). Là cán bộ có nhiệm vụ quản lý, quản trị
Cổng thông tin điện tử, ngƣời quản trị này không chỉ là cán bộ CNTT của cơ
quan chủ quản Cổng thông tin điện tử, mà còn bao gồm cả các cán bộ của các
cơ quan chức năng cung cấp nguồn thông tin và dịch vụ khác.
Các chức năng cần có
a. Chức năng biên tập thông tin
- Thực hiện bởi cán bộ biên tập bao gồm nhiều chức năng khác nhau: cập
nhật các thông tin dạng văn ản (text/rich text) và các ảnh minh họa. Đây là
chức năng cập nhật trực tiếp.
- Tùy theo tần suất cập nhật các mục tin cũng nhƣ mức độ phức tạp của dữ
liệu cần đƣợc cập nhật, các phần mềm hỗ trợ khác nhau sẽ đƣợc sử dụng. Các
chức năng cụ thể của công tác biên tập sẽ đƣợc quyết định trong quá trình triển
khai và hƣớng dẫn cho cán bộ cập nhật.
- Chức năng này còn phải cho phép phân loại thông tin, từ đó thực hiện phân
quyền quản lý và khai thác thông tin phù hợp cho đối tƣợng ngƣời sử dụng cụ
thể.
- Phục vụ cho chức năng iên tập còn có công cụ và phần mềm trợ giúp
trong việc liên kết, tích hợp với các CSDL và các phân hệ phần mềm tác nghiệp.
b. Chức năng quản trị
- Cổng thông tin điện tử thực hiện bởi cán bộ quản trị bao gồm theo dõi hoạt
động của Cổng thông tin điện tử, định kỳ kiểm tra thông tin, tiến hành thiết lập
thông số cho việc định kỳ đồng bộ thông tin từ máy chủ cục bộ tới máy chủ
web. Chức năng quản trị Cổng thông tin điện tử còn bao gồm tiến hành sao lƣu
dữ liệu dự phòng ( ackup) định kỳ.
- Phần lớn các chức năng này có thể đƣợc thực hiện một cách tự động sử
dụng các phần mềm hỗ trợ đƣợc cung cấp bởi hệ thống và phần mềm máy chủ
web (web server).
c. Các chức năng cần có khác
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TT

Tên chức
năng

Mô tả chi tiết

I. Nhóm chức năng của phần mềm cổng lõi
Thiết lập các thông tin khác nhau cho các đối tƣợng
khác nhau theo các yêu cầu khác nhau của ngƣời sử dụng

1

Cá nhân hóa
và tùy biến

2

Ngƣời sử dụng đăng nhập một lần sau đó truy cập sử
dụng các dịch vụ trên cổng thông tin một cách thống
Đăng nhập một nhất.
lần, xác thực
Áp dụng cơ chế phân quyền truy cập theo vai trò dựa
và phân quyền
trên quy trình công việc xuyên suốt trong hệ thống cổng
lõi và tầng các dịch vụ ứng dụng

Ngƣời sử dụng có khả năng thay đổi màu sắc, giao
diện nền, phông chữ hoặc chọn một mẫu hiển thị có sẵn.
Việc tùy biến phụ thuộc hoàn toàn về phía ngƣời sử dụng

Cung cấp khả năng quản lý nhiều cổng và trang thông
tin hoạt động trong hệ thống:
Quản trị cổng
Quản trị kênh thông tin
Quản trị các trang
Quản trị các module chức năng
3

Quản lý cổng
Quản trị các mẫu giao diện
thông tin và
trang thông tin Quản trị các mẫu hiển thị nội dung
Quản trị ngôn ngữ
Quản trị các quy trình và luồng kiểm duyệt các nội dung
thông tin
Thiết lập và quản trị danh sách danh mục nội dung thông
tin
Thiết lập và quản trị các loại menu
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Cung cấp khả năng khai áo và điều chỉnh các module
nghiệp vụ hỗ trợ hoạt động bên trong Cổng thông tin:
Cho phép cài đặt/gỡ bỏ các khối chức năng trong khi hệ
thống đang hoạt động;các mẫu giao diện;các loại ngôn
ngữ;các kiểu hiển thị nội dung;quyền quản trị hệ thống
linh hoạt
Cho phép định nghĩa các quy trình xử lý công việc và
xuất bản thông tin
Mỗi module chức năng cho phép cài đặt trên nhiều trang
Hỗ trợ khả năng định nghĩa và phân quyền theo vai trò
4

Quản lý cấu Hỗ trợ khả năng tìm kiếm Việt/Anh theo chuẩn unicode
hình
TCVN 6909:2001 và tìm kiếm nâng cao
Hỗ trợ khả năng ảo mật cao. Có cơ chế chống lại các
loại tấn công phổ biến trên mạng (SQL Injection, Flood)
Có cơ chế quản lý bộ đệm (caching) để tăng tốc độ xử lý,
nâng cao hiệu suất xử lý và giảm tải máy chủ ứng dụng
Hỗ trợ khả năng phân tải và chịu lỗi
Có cơ chế dự phòng cho hệ thống máy chủ ứng dụng
và dự phòng cho máy chủ CSDL (khả năng cài đặt máy
chủ chính và máy chủ sao lƣu theo mô hình hệ thống
cluster đảm bảo cơ chế cân bằng tải, sao lƣu dữ liệu tức
thời giữa các máy chủ chính và máy chủ sao lƣu)
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Tích hợp đƣợc nhiều kênh thông tin từ các nguồn
khác nhau lên cổng thông tin sử dụng các cơ chế tƣơng
tác định chuẩn.

5

Thông qua chức năng tích hợp cung cấp các chức
năng khác phục vụ hoạt động xây dựng cổng, tích hợp
Tích hợp các
các thành phần thông tin trình bày trên các màn hình hiển
kênh thông tin
thị thông tin, đồng thời quy định các khu vực thông tin sẽ
hiển thị trên mẫu trang.
Định chuẩn cho chức năng tích hợp đối với môi
trƣờng Java là Portlet, WSRP và định chuẩn chức năng
tích hợp đối với môi trƣờng .NET là WebPart.

6

Chức năng tìm
Tìm kiếm thông tin trong một phần hoặc toàn bộ cổng
kiếm thông tin thông tin.

7

Quản trị ngƣời sử dụng cho phép ngƣời sử dụng đăng
ký tài khoản hoặc quản trị cấp tài khoản cho ngƣời sử
Quản trị người
dụng, lƣu trữ các thông tin dƣới dạng hồ sơ ngƣời sử
sử dụng
dụng, cấp quyền sử dụng theo vai trò và báo cáo hoạt
động của từng ngƣời sử dụng.

8

Thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó
đƣợc chuẩn hóa và lƣu trữ vào CSDL để sử dụng lại cho
Thu thập và các dịch vụ khác. Quá trình thu thập và bóc tách thông
xuất bản thông tin với các định dạng đã đƣợc qui chuẩn.
tin
Đồng thời cho phép xuất bản thông tin theo chuẩn
RSS 2.0, khuyến nghị áp dụng chuẩn ATOM 1.0 cho các
dịch vụ ứng dụng trong hệ thống.

9

Sao lưu
phục hồi
liệu

10

Lƣu các sự kiện (event log) diễn ra trong toàn bộ hệ
Nhật ký theo
thống để phục vụ theo dõi, giám sát và có phƣơng án
dõi
nhanh nhất khi hệ thống gặp sự cố.

Cung cấp công cụ cho ngƣời quản trị thực hiện sao
và
lƣu định kỳ, sao lƣu đột xuất và cho phép phục hồi dữ
dữ
liệu theo phiên bản đã đƣợc lƣu trữ khi cần thiết hoặc khi
có sự cố xảy ra.
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11

Thực hiện các cơ chế xác thực, cấp phép truy cập trên
An toàn, bảo
cổng thông tin, đồng thời hỗ trợ cơ chế trao đổi thông tin,
mật cổng thông
dữ liệu đƣợc mã hóa đảm bảo an toàn cho hệ thống cổng
tin
thông tin trong quá trình khai thác, vận hành.

II. Nhóm chức năng cung cấp dịch vụ ứng dụng hành chính công

12

Quản trị các nội dung thông tin theo các phân loại
Quản trị và khác nhau (category) để phân loại thông tin và bài viết
biên tập nội trên cổng, đồng thời cho phép định nghĩa một quy trình
dung (CMS)
biên tập và xuất bản nội dung thông tin (CMS) để công
bố thông tin trên cổng.

13

Cung cấp các
Sẵn sàng cung cấp các dịch vụ ứng dụng thông qua
dịch vụ ứng tính mở của hệ thống. Các dịch vụ ứng dụng là các dịch
dụng (dịch vụ vụ hành chính công, đƣợc phát triển theo nhu cầu, và cần
hành
chính thiết cung cấp thông qua cổng thông tin với vai trò là
công)
điểm truy cập “một cửa”

III.

Nhóm chức năng cung cấp dịch vụ tương tác trực tuyến, tiện ích

14

Thư điện tử

Cung cấp dịch vụ thƣ điện tử trên cổng

15

Giao lưu trực Cung cấp dịch vụ trao đổi trực tuyến giữa chính quyền
tuyến
và ngƣời dân

16

Hỏi đáp trực Cung cấp dịch vụ hỏi và đáp trực tuyến giữa chính quyền
tuyến
và ngƣời dân

17

Góp ý
tuyến

trực Cung cấp dịch vụ gửi thƣ góp ý, phản ánh tới các cấp
lãnh đạo

Các chức năng nên c

TT

Tên chức năng

Mô tả chi tiết

I. Nhóm chức năng của phần mềm cổng lõi
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1

Cung cấp khả năng tự động hiển thị thông tin theo
Hiển thị thông tin
các loại thiết bị khác nhau nhƣ PDA, Pocket PC,
theo các loại thiết
PC, tuân thủ theo các chuẩn HTML v4.01, XHTML
bị
v1.1, XSL v1.1 và WML 2.0

2

Phần mềm lõi có sẵn khả năng và công cụ cho
phép việc tạo ra các cổng con (sub-portal) cho các
đơn vị trực thuộc

Quản lý cấu hình

II. Nhóm chức năng cung cấp dịch vụ tương tác trực tuyến, tiện ích

3

Các kênh dịch vụ thông tin đƣợc tích hợp trực tiếp
Cung cấp các kênh trên cổng thông tin. Ví dụ thông báo, quảng cáo, thƣ
dịch vụ thông tin
viện đa phƣơng tiện, liên kết, trƣng cầu ý kiến, diễn
đàn …

4

Tiện ích

Thông tin thời tiết, giá cả, lịch biểu …

2. Cổng dịch vụ công trực tuyến
Thực hiện Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tƣớng
Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan
nhà nƣớc, theo đó định hƣớng đến năm 2015: “Ứng dụng công nghệ thông tin để
đổi mới phƣơng thức cung cấp thông tin và dịch vụ công cho ngƣời dân và doanh
nghiệp. Phấn đấu đến năm 2015 cung cấp hầu hết các dịch vụ công cơ ản trực
tuyến mức độ 3 hoặc 4, ngƣời dân và doanh nghiệp có thể trao đổi thông tin, gửi,
nhận hồ sơ, thanh toán phí dịch vụ, nhận kết quả dịch vụ qua mạng”.
Theo hƣớng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tƣ số
26/2009/TT-BTTTT ngày 31/07/2009 về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả
năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nƣớc,
chƣơng trình triển khai dịch hệ thống dịch vụ công thật sự rất cần thiết.
Ngày 13/6/2011 Chính phủ đã an hành Nghị định số 43/2011/NĐ-CP quy
định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang Thông tin
điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan nhà nƣớc. Theo đó, Dịch vụ công
trực tuyến đƣợc hiểu là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan
nhà nƣớc đƣợc cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trƣờng mạng.
Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho phép công dân, tổ chức điền và
gửi trực tuyến các mẫu văn ản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao
dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ đƣợc thực hiện trên môi
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trƣờng mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả đƣợc thực hiện trực
tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả).
Với cổng dịch vụ công trực tuyến, công dân, tổ chức có thể thực hiện giao nộp
các Hồ sơ hành chính cho cơ quan chính quyền, sau đó có thể theo dõi tiến độ xử lý
và nhận thông báo trả kết quả xử lý thông qua cổng này. Nhƣ vậy công dân, tổ chức
chỉ phải đến duy nhất một lần hành chính một cửa của chính quyền để nộp các giấy
tờ chứng thực, còn lại mọi quá trình khác đều đƣợc giao tiếp qua cổng dịch vụ công
trực tuyến. Cổng dịch vụ công trực tuyến kết nối liên thông với phần mềm một cửa
điện tử.
Triển khai dịch vụ công trực tuyến có nghĩa là công dân, doanh nghiệp có thể
giao tiếp với chính quyền 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần, tại bất cứ đâu có
kết nối internet, đây là ƣớc nhảy vọt về cải cách hành chính, giảm thiểu tối đa
công sức của ngƣời dân và chính quyền trong việc tiếp nhận và trả kết quả các thủ
tục hành chính.
Mục tiêu Dịch vụ công trực tuyến
- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến rộng rãi đến mọi ngƣời dân một cách tốt
nhất, nhanh, thuận tiện và chính xác.
- Ngƣời dân tham gia dịch vụ công trực tuyến đơn giản thông qua một cổng
dịch vụ công trực tuyến của tỉnh/thành phố.
- Các biểu mẫu (phục vụ nộp hồ sơ trực tuyến) thay đổi nhanh chóng, dễ dàng
qua chuẩn X-FORM. Do vậy việc thay đổi biểu mẫu, thủ tục hành chính dễ dàng và
linh động từ Sở ban ngành, Quận/Huyện.
- Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh “kết nối” với dịch vụ công trực tuyến tỉnh
khác qua khai thác CSDL tập trung.
- Các dịch vụ công trực tuyến chia sẻ thông tin cho nhau (phục vụ các vấn đề
kiểm tra thông tin đăng ký dịch vụ)
- Dịch vụ công trực tuyến có thể “liên thông” với phần mềm một cửa điện tử
tại đơn vị.
Mô hình tổng thể về cổng dịch vụ công
a. Đối tượng sử dụng cổng dịch vụ công
- Phạm vi ứng dụng
 Tất cả các dịch vụ công và dịch vụ công trực tuyến
 Ứng dụng đƣợc tất cả các mức độ khác nhau
- Đối tƣợng sử dụng chính
 Công dân, doanh nghiệp
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 Lãnh đạo giám sát dịch vụ công
 Lãnh đạo đơn vị
 Quản trị phần mềm của các đơn vị
 Các cán bộ, công chức, viên chức tham gia thụ lý hồ sơ hành chính.
b. Các tính năng nổi bật của cổng dịch vụ công
Ngƣời dân tham gia dịch vụ công trực tuyến rất đơn giản thông qua một cổng
dịch vụ công tập trung, nhờ đó việc nộp hồ sơ, tra cứu hồ sơ rất thuận tiện dễ dàng.
Với khả năng hỗ trợ Xform giúp cho việc thay đổi biểu mẫu, thủ tục hành
chính dễ dàng và linh động từ cấp Sở ban ngành, Huyện, thành phố.
Hệ thống đƣợc vận hành trên nền tảng Cloud giúp giảm chí phí.
Hỗ trợ công tác chuyên môn, nghiệp vụ, phối hợp xử lý hồ sơ hành chính
c. Yêu cầu của hệ thống
Cổng dịch vụ công trực tuyến đƣợc xây dựng trên nền tảng web-based và
đƣợc triển khai tập trung, do vậy để triển khai đơn vị cần chuẩn bị các điều kiện cơ
bản sau:
- Có hạ tầng máy chủ
- Có đƣờng truyền Internet
- Ngƣời dùng cần có một trong các trình duyệt web sau IE, Chrome,
Firefox… đƣợc cài đặt trên máy trạm để sử dụng
- Có nhân lực vận hành và quản trị hệ thống
Mô tả về kỹ thuật
a. Mô hình tổng thể của hệ thống

Giải thích mô hình:
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- Cổng dịch vụ công trực tuyến đƣợc xây dựng cho phép triển khai tập
trung trên Cloud (môi trƣờng điện toán đám mây). Cổng dịch vụ công trực tuyến
đƣợc xây dựng, triển khai tập trung trên Cloud của tỉnh/Thành phố đặt tại trụ sở
(Tỉnh/Thành phố) để đảm bảo tính riêng tƣ dữ liệu của cơ quan nhà nƣớc.
- Công dân có thể thực hiện việc nộp hồ sơ ằng hai hình thức: làm việc
trực tiếp với “tổ một cửa” (Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả) của các đơn
vị Huyện, thành phố, Sở, Ban - ngành hoặc vào cổng dịch vụ công trực tuyến để
gửi hồ sơ.
 Hồ sơ theo đƣờng nhập vào từ tổ một cửa sẽ đƣợc đƣa vào phần mềm
một cửa điện tử để xử lý.
 Hồ sơ theo đƣờng cổng dịch vụ công trực tuyến sẽ đƣợc đƣa vào phần
mềm một cửa điện tử để xử lý (nhờ khả năng liên thông giữa dịch vụ công
các đơn vị và một cửa điện tử).
- Hệ thống dịch vụ công còn có thể kết nối, trao đổi dữ liệu với các hệ
thống khác ên ngoài nhƣ:
 Máy tra cứu thông tin, hệ thống tin nhắn SMS, hệ thống tƣơng tác qua
điện thoại (IVR)
 Các phần mềm chuyên ngành nội bộ cơ quan (quản lý đăng ký kinh
doanh, quản lý cấp phép xây dựng, …)
 Phầm mềm phần mềm một cửa điện tử các đơn vị liên thông cần trao
đổi thông tin. Với điều kiện các phần mềm tác nghiệp của đơn vị bên ngoài
có khả năng thực hiện việc trao đổi dữ liệu dựa trên chuẩn định sẵn.
- Sự tƣơng tác giữa các phần mềm cho phép cán bộ giải quyết hồ sơ cho
công dân nhanh chóng thuận tiện.
- Công dân có thể tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ thông qua trang thông tin
“một cửa điện tử”, thông qua máy tra cứu thông tin (đặt tại tổ một cửa), tin nhắn
SMS, hoặc liên lạc tổ một cửa để có thông tin. Khi có kết quả công dân nhận kết
quả tại tổ một cửa.
b. Mô hình liên thông của hệ thống
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Giải thích mô hình:
Hệ thống dịch vụ công thiết kế cho phép có thể liên thông trao đổi dữ
liệu với phần mềm của các đơn vị khác nhƣ: Các phần mềm tác nghiệp một
cửa điện tử của các Huyện, thành phố, Sở, Ban – ngành; các phần mềm tác
nghiệp TW/Tỉnh/Thành phố,…Việc liên thông trao đổi dữ liệu cho phép đều
đƣợc thực hiện thông qua hệ thống trục liên thông kết nối (ESB) hoặc bằng
cách trao đổi webservice.
c. Mô hình triển khai của hệ thống

Giải thích mô hình:
Cổng dịch vụ công thiết kế cho phép đƣợc cài đặt tập trung trên máy chủ ảo
của Cloud (máy chủ ảo của hạ tầng điện toán đám mây).
Cổng dịch vụ công trực tuyến bao gồm 2 thành phần: cổng dịch vụ công
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dành cho ngƣời dân, dịch vụ công liên thông với một cửa điện tử. Cổng dịch vụ
công có thể cài đặt trên một hoặc nhiều máy chủ.
Chức năng của cổng dịch vụ công trực tuyến

STT
1

Tên chức năng

Diễn giải

Cổng dịch vụ công dành cho công dân/tổ chức
Cung cấp giới thiệu chung về dịch
vụ công trực tuyến. Cho phép
ngƣời dân xem hƣớng dẫn sử
dụng dịch vụ công trực tuyến,
dịch vụ công tại nhà, thông tin
liên hệ về dịch vụ hành chính
công, thông tin về các văn ản
quy phạm pháp luật liên quan đến
dịch vụ công.

1.1

Giới thiệu dịch vụ công

1.2

Tra cứu thông tin thủ tục hành Cho phép công dân tra cứu những
chính
thông tin về thủ tục hành chính và
hƣớng dẫn chi tiết về dịch vụ
công cũng nhƣ có thể tải các biểu
mẫu liên quan.

1.3

Nộp hồ sơ dịch vụ công mức 3

1.4

Tra cứu thông tin trạng thái hồ sơ Tra cứu theo số chứng minh nhân
dân, họ tên, ngày sinh của ngƣời
đăng ký hoặc theo số biên nhận
hồ sơ để biết trạng thái hồ sơ.

1.5

Thông tin kết quả tình trạng hồ sơ Tra cứu theo số chứng minh nhân
về cho ngƣời dân
dân, họ tên, ngày sinh của ngƣời
đăng ký hoặc theo số biên nhận
hồ sơ để biết trạng thái hồ sơ.

2

Cho phép công dân nộp hồ sơ
đăng kí giấy phép trực tuyến mức
độ 3

Chức năng th ng kê công khai trên cổng dịch vụ công
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2.1

Thống kê tình hình xử lý hồ sơ Thống kê số lƣợng hồ sơ tồn
theo tháng, theo năm
trƣớc, đã tiếp nhận, hồ sơ đã xử lý
đúng hẹn, đã trễ hẹn…theo tháng,
năm hoặc theo đơn vị lĩnh vực.

2.2

Thống kê tình hình giải quyết hồ Thống kê tình hình giải quyết hồ
sơ trong 3 tháng gần đây ằng sơ trong 3 tháng gần đây đƣợc thể
biểu đồ
hiện ở dạng biểu đồ trực quan.

3

Chức năng quản lý dịch vụ công mức 1,2

3.1

Quản lý các thủ tục hành chính, Cung cấp các công cụ cho phép
biểu mẫu hồ sơ thuộc dịch vụ thêm mới, xem, sửa, xóa, tìm
công mức độ 1,2
kiếm thủ tục hành chính, biểu
mẫu hồ sơ thuộc dịch vụ công
mức độ 1 và 2.

3.2

Quản lý thông tin hƣớng dẫn về Cung cấp các công cụ cho phép
thủ tục hành chính của dịch vụ thêm mới, xem, sửa, xóa, tìm
công mức độ 1,2
kiếm thông tin hƣớng dẫn về thủ
tục hành chính của dịch vụ công
mức độ 1 và 2.

3.3

Quản lý quyền sử dụng các thủ Cung cấp các công cụ cho phép
tục hành chính thuộc dịch vụ cấp quyền, thu hồi quyền, chỉnh
công mức độ 1,2 của các đơn vị
sửa quyền sử dụng dịch vụ công
mức độ 1 và 2 cho các đơn vị.

4
4.1

Chức năng quản lý dịch vụ công mức 3
Quản lý, Định nghĩa iểu mẫu
điện tử các thủ tục hành chính
thuộc dịch vụ công mức độ 3
(XForm)

- Cung cấp các công cụ cho phép
thêm mới, xem, sửa, xóa, tìm
kiếm biểu mẫu điện tử của các thủ
tục hành chính thuộc dịch vụ công
mức độ 3.
- Định nghĩa iểu mẫu điện tử,
thông tin liên hệ của ngƣời nộp hồ
sơ.

4.2

Quản lý quy trình lƣu chuyển, xử Cung cấp các công cụ cho phép
lý của thủ tục hành chính thuộc sửa, xóa, xem quy trình lƣu
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dịch vụ công mức độ 3

chuyển, xử lý hồ sơ của thủ tục
hành chính thuộc dịch vụ công
mức độ 3.
- Định nghĩa quy trình lƣu
chuyển, xử lý hồ sơ của thủ tục
hành chính thuộc dịch vụ công
mức độ 3.

4.3

Quản lý các thủ tục hành chính, Cung cấp các công cụ cho phép
biểu mẫu hồ sơ các dịch vụ công tìm kiếm, thêm, cập nhật, xóa,
mức độ 3
xem thủ tục hành chính, biểu mẫu
hồ sơ thuộc dịch vụ công mức độ
3.

4.4

Quản lý thông tin hƣớng
dẫn,quyền sử dụng các thủ tục
hành chính của dịch vụ công mức
độ 3

Cung cấp các công cụ cho phép
tìm kiếm, thêm, cập nhật, xóa,
xem thông tin hƣớng dẫn thuộc
dịch vụ công mức độ 3.
Cung cấp các công cụ cho phép
cấp quyền, thu hồi quyên, chỉnh
sửa quyền sử dụng dịch vụ công
mức độ 3 cho các đơn vị.

5

Chức năng báo cáo, th ng kê dành cho người quản lý

5.1

Báo cáo danh mục thủ tục hành Cho phép quản trị hệ thống lập
chính đƣợc cung cấp trên cổng các báo cáo danh mục thủ tục
dịch vụ công
hành chính dịch vụ công các mức
1,2,3.

5.2

Báo cáo chi tiết tình hình xử lý hồ Cho phép chuyên viên một cửa
sơ một cửa tại một đơn vị
tạo báo cáo về số lƣợng hồ sơ tiếp
nhận và xử lý theo các tiêu chí
lĩnh vực, thời gian, trạng thái hồ
sơ.

5.3

Báo cáo tóm tắt tình hình xử lý Cho phép lãnh đạo đơn vị tạo các
hồ sơ một cửa tại một đơn vị
báo cáo tình hình tiếp nhận và xử
lý hồ sơ theo lĩnh vực, thời gian,
trạng thái hồ sơ thuộc đơn vị
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mình.
5.4

Báo cáo tóm tắt tình hình xử lý Cho phép lãnh đạo tỉnh tạo các
hồ sơ một cửa của toàn tỉnh
báo cáo tóm tắt tình hình tiếp
nhận và xử lý hồ sơ theo lĩnh vực,
thời gian, trạng thái hồ sơ của
tỉnh.

5.5

Báo cáo tóm tắt tình hình công Cho phép lãnh đạo tỉnh báo cáo
dân/tổ chức sử dụng cổng dịch vụ về tình hình công dân/tổ chức sử
công
dụng dịch vụ công mức độ 1,2,3.

5.6

Quản lý các báo cáo về tình hình Cho phép lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo
xử lý hồ sơ một cửa tại một đơn đơn vị tổng hợp lại tất cả các báo
vị hoặc toàn tỉnh
cáo đã tạo.

5.7

Quản lý biểu mẫu báo cáo

5.8

Thống kê tình hình sử dụng hệ Cho phép lãnh đạo tỉnh tạo các
thống dịch vụ công
thống kê về tình hình công dân/tổ
chức sử dụng dịch vụ công mức
3.

6

Cho phép quản trị hệ thống định
nghĩa, thêm, xóa, sửa các biểu
mẫu báo cáo cho hệ thống.

Chức năng kết n i trao đổi thông tin

6.1

Gửi hồ sơ đăng ký trực tuyến từ Hồ sơ sẽ đƣợc hệ thống gửi tự
cổng dịch vụ công về cho phần động đến một cửa điện tử qua các
mềm tác nghiệp một cửa điện tử ƣớc kiểm tra kết nối, đƣa hồ sơ
các đơn vị
vào hàng đợi, mã hóa, bảo mật
kênh truyền, gửi hồ sơ đếnmột
cửa điện tử, xác nhận gửi thành
công.

6.2

Nhận hồ sơ từ cổng dịch vụ công
về phần mềm tác nghiệp một cửa
điện tử các đơn vị (trƣờng hợp
phần mềm tác nghiệp một cửa
điện tử các đơn vị bị lỗi và hoạt
động trở lại)

Hồ sơ gửi từ hệ thống sẽ đƣợc
một cửa điện tử nhận tự động qua
các ƣớc kiểm tra kêt nối, kiểm
tra số lƣợng, bảo mật kênh truyền,
tiếp nhận hồ sơ và xác nhận thành
công.
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6.3

Lấy thông tin trạng thái hồ sơ từ
phần mềm tác nghiệp một cửa
điện tử các đơn vị lên cổng dịch
vụ công

Hệ thống lấy thông tin trạng thái
hồ sơ từ một cửa điện tử thông
qua các ƣớc kiểm tra kêt nối,
bảo mật kênh truyền, lấy thông
tin, hệ thống cập nhật lại trạng
thái hồ sơ.

6.4

Kiểm tra kết nối giữa trang dịch
vụ công và các phần mềm tác
nghiệp một cửa điện tử các đơn vị
tham gia

Kiểm tra tình trạng online/offline
của trang dịch vụ công và các
phần mềm một cửa điện tử tham
gia

7

Chức năng quản trị hệ th ng

7.1

Quản lý phân vùng dữ liệu lƣu trữ Cho phép quản trị tạo mới phân
của đơn vị
vùng dữ liệu cho đơn vị, cấp
quyền cho đơn vị có thể phân
vùng dữ liệu.

7.2

Quản lý đối tƣợng dữ liệu cần lƣu Cho phép quản trị tạo mới, định
trữ cho hệ thống
nghĩa, cập nhật xóa các loại dữ
liệu (data type). Tƣơng tự cho đối
tƣợng sử dụng (object model).

7.3

Quản lý tổ chức/đơn vị, ngƣời Cho phép quản trị liệt kê, xem,
dùng sử dụng hệ thống
thêm mới, chỉnh sửa, xóa thông
tin tổ chức/đơn vị, ngƣời dùng sử
dụng hệ thống.

7.4

Quản lý phòng ban

7.5

Quản lý nhóm chức năng, danh Cho phép quản trị thêm mới, xem,
mục, ngày nghỉ
xóa, sửa thông tin của nhóm chức
năng, danh mục, ngày nghĩ.

7.6

Quản lý page (các trang của cổng Cho phép quản trị thêm mới, xem,
dịch vụ công), widget (thành sửa, xóa nội dung page,widget
phần của trang)
trên cổng dịch vụ công.

Cho phép quản trị cấp nhóm chức
năng cho từng phòng ban. Thêm
mới, xem, xóa, sửa thông tin
phòng ban trong hệ thống.
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7.7

Quản lý theme (style css của Cho phép quản trị thêm mới, xem,
trang), hình ảnh (hình ảnh hiển sửa, xóa nội dung theme, hình ảnh
thị trên cổng dịch vụ công)
trên cổng dịch vụ công.

7.8

Quản lý đa ngôn ngữ, chuyển Cho phép quản trị thêm mới, xem,
trang
sửa, xóa nội dung ngôn ngữ,
chuyển trangtrên cổng dịch vụ
công.

7.9

Quản lý các thông số hoạt động Cho phép quản trị cài đặt thông số
của hệ thống
hệ thống môi trƣờng, thêm mới,
sửa, xóa giá trị thông số hệ thống.

7.10 Quản lý kết nối với hệ thống bên - Cho phép quản trị cấu hình trao
ngoài (phần mềm tác nghiệp một đổi dữ liệu, cập nhật, xem xóa cấu
cửa điện tử, Banknetvn)
hình trao đổi dữ liệu với phần
mềm ISO điện tử các đơn vị
- Cho phép quản trị cấu hình
thông số họat động với dịch vụ
thanh toán trực tuyến Banknetvn
7.11 Quản lý kết nối bảo mật giữa
cổng dịch vụ công với các hệ
thống bên ngoài (phần mềm tác
nghiệp một cửa điện tử,
Banknetvn)

Cho phép quản trị quản lý tình
trạng kết nối bảo mật giữa các hệ
thống một cửa điện tử với cổng
dịch vụ công thông qua những
chức năng nhƣ:thiết lập cặp khóa
bảo mật cho các hệ thống,phân
quyền khai thác cổng dịch vụ
công…

7.12 Quản trị tƣờng lửa

- Cho phép quản trị liệt kê danh
sách, thêm mới, xem nội dung các
hình thức tƣờng lửa.
- Cho phép quản trị liệt kê danh
sách, thêm mới, xem nội dung các
thuộc tính tƣờng lửa.

7.13 Theo dõi hoạt động của hệ thống

Cho phép quản trị theo dõi hoạt
động của hệ thống thông qua
những chức năng nhƣ:xem iểu
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đồ lƣợt truy cập của từng trang,
xem tình trạng kết nối với một
cửa điện tử, theo dõi lịch sử hoạt
động của máy chủ…
3. Phần mềm văn phòng điện tử
Mô hình tổng thể của văn phòng điện tử
Hệ thống văn phòng điện tử cho phép kết hợp một kiến trúc cổng thông tin
điện tử cho phép dễ dàng chia sẻ thông tin và thực hiện các công việc trong văn
phòng điện tử và môi trƣờng trình duyệt We tạo cơ sở cho việc liên kết dịch vụ
trong việc mở rộng. Công nghệ gợi ý: phát triển ằng ngôn ngữ Java 5 và công
nghệ EJB3 (J2EE-5).

Mô hình triển khai của hệ thống
Hệ thống văn phòng điện tử đƣợc phát triển hai thành phần chính là văn
phòng điện tử cho máy trạm và văn phòng điện tử cho máy chủ và cả hai thành
phần đều phát triển trên kiến trúc mở sao một kiến trúc phần mềm có thể đáp ứng
nhu cầu truy cập đồng thời của hàng ngàn đến hàng trăm ngàn ngƣời d ng tại mỗi
thời điểm. Công nghệ gợi ý: ngôn ngữ sử dụng Java 5 và Java 6, kết hợp với các
kiến trúc mạnh EJB 3 (J2EE 5) hoạt động trong hệ thống MiddleWare JBOSS 4.x
và 5.x,.
Mô hình chức năng của hệ thống
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Diễn giải các thành phần của mô hình chức năng:
- Chỉ đạo điều hành: d ng để tạo các văn ản chỉ đạo điều hành và phân
công công việc giải quyết đến các phòng an đơn vị để giải quyết.
- Theo dõi: Hàng ngày văn thƣ phải tiếp nhận rất nhiều công văn và chuyển
xử lý cho nhiều phòng an, đơn vị. Để biết đƣợc công văn nào đƣợc chuyển cho
ai xử lý thì văn thƣ vào trang “Theo dõi” và tìm kiếm công văn cần theo dõi. Hệ
thống sẽ hiển thị tất cả các thông tin của công văn đó cũng nhƣ ai đã và đang xử
lý. Chức năng này không chỉ giúp cho văn thƣ mà đặc biệt lãnh đạo có thể theo
dõi quá trình xử lý của tất cả các văn ản đến/văn ản đi.
- Phiếu trình:
d ng để trình bày thông tin, nội dung công việc, cũng nhƣ
ý kiến đóng góp để trình lên lãnh đạo giải quyết.
- Thống kê: Giúp lãnh đạo theo dõi đƣợc tình hình tiếp nhận và xử lý văn
bản chỉ của các đơn vị.
- Báo cáo xuất bản: Báo cáo xuất bản là nơi chứa những văn ản chung,
báo cáo chung phổ biến cho toàn đơn vị. Tất cả ngƣời sử dụng trong đơn vị đều
có thể truy cập vào trang này. Ngƣời dùng có thể xem và tìm kiếm những văn
bản, báo cáo đã xuất bản trong trang này.
- Báo cáo nghiệp vụ: Chức năng này cho phép văn thƣ tạo các lại báo cáo
nghiệp vụ nhƣ: Báo cáo sổ văn ản đến, sổ văn ản đi, công văn trễ, tình hình
xử lý văn ản.
- Nhắc nhở: Cho phép ngƣời dùng chia sẻ tài liệu đến một ai đó với những
yêu cầu kèm theo. Trao đổi công việc với nhau là vấn đề rất khó khăn và mất
nhiều thời gian với ngƣời dùng. Chính vì vậy văn phòng điện tử hỗ trợ ngƣời
d ng “nhắc nhở/ra thông áo” qua lại rất dễ dàng.
- Văn ản dự thảo: Chức năng này d ng để tạo văn ản dự thảo hoặc xử lý
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các văn ản dự thảo mà cấp dƣới chuyển tới.
- Hồ sơ công việc: Giúp cho ngƣời dùng tạo lập hồ sơ xử lý công việc dựa
trên yêu cầu của văn ản tiếp nhận, hoặc là từ yêu cầu của Lãnh đạo. Phân hệ
này bao gồm các ƣớc thực hiện nhƣ tạo lập hồ sơ xử lý, phối hợp xử lý, phê
duyệt của Lãnh đạo cho công việc đang xử lý, nhận và chuyển hồ sơ xử lý. Lƣu
trữ HSCV khoa học nhằm dễ dàng truy xuất.
- Xử lý văn ản: Đây là mục dành cho các văn ản chỉ đạo chuyển cho
chuyên viên xử lý. Chuyên viên có thể bấm vào hồ sơ để xem nội dung chi tiết
của hồ sơ đó. T y trạng thái của mỗi hồ sơ nhƣ: Hoàn thành, để biết, tạo văn
bản dự thảo, tạo hồ sơ công việc mà chuyên viên có những chức năng khác
nhau. Với những hồ sơ đã hoàn thành thì chỉ có thể xem.
- Văn bản đến/đi: Giúp cho văn thƣ tại các đơn vị thực hiện việc tiếp nhận,
phát hành các văn ản của đơn vị. Tìm kiếm, theo dõi, lƣu trữ dễ dàng văn ản
đến/đi để từ đó có thể tự lập báo cáo thông kê về số lƣợng văn ản tiếp nhận hay
tình trạng xử lý của các văn ản.
Chức năng của phần mềm theo tiêu chuẩn
STT

Tên chức năng

1

Quản trị danh mục

2

Quản lý VB đến

Mô tả chi tiết
Cho phép tạo lập, quản lý các danh mục cho
ngƣời sử dụng, ví dụ danh mục sổ VB,
HSCV, danh mục loại văn ản, lĩnh vực, cơ
quan, phòng ban, chức danh và các danh mục
khác

2.1

Nhập VB đến vào hệ Cho phép định nghĩa và phân loại các loại
thống
văn ản đến, nhập các thuộc tính VB đến,
nhập nội dung toàn văn của VB đến thông
qua máy quét hoặc tệp đính kèm

2.2

Chuyển xử lý VB đến
theo quy trình điện tử đã
đƣợc phê duyệt trong thiết
kế

2.3

Ghi ý kiến chỉ đạo của
Lãnh đạo
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2.4

Theo dõi tình trạng xử lý Hỗ trợ lãnh đạo các cấp tùy theo thẩm quyền
VB đến
có thể theo dõi tình trạng xử lý văn ản VB
đến (và cả văn ản đi) theo các trạng thái:
- VB trong hạn đã xử lý.
- VB trong hạn đang xử lý.
- VB trong hạn chƣa xử lý
- VB quá hạn đã xử lý.
- VB quá hạn đang xử lý.
- VB quá hạn chƣa xử lý.
- VB đến hạn chƣa xử lý (hạn xử lý VB
bằng ngày hiện tại)
- VB đến hạn đang xử lý.
Cho phép ghi vết xử lý VB

2.5

Tìm kiếm, Tra cứu VB Tìm kiếm VB theo các thuộc tính VB, tìm
đến
kiếm toàn văn
Tra cứu VB theo thời gian, theo biểu thức
logic, theo tình trạng xử lý

3
3.1

Quản lý VB đi
Quản lý quá trình soạn Quá trình soạn thảo VB đi áp dụng theo
thảo, dự thảo VB đi
hƣớng dẫn nghị định số 110/2004/NĐ-CP:
- Tạo lập dự thảo VB đi
- Chỉnh sửa dự thảo VB đi
- Thẩm tra VB đi
- Tra cứu, tìm kiếm dự thảo VB đi
- Cho phép ghi vết xử lý VB
- Và các chức năng khác
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3.2

Quản lý quá trình phát Quá trình soạn thảo VB đi áp dụng theo
hành VB đi
hƣớng dẫn nghị định số 110/2004/NĐ-CP:
- Tự động cập nhật các thông tin VB đi
- Nhập các thông tin bổ sung cho VB đi
- Nhập nội dung toàn văn VB đi (gắn tệp
điện tử, hoặc quét VB)
- Tra cứu, tìm kiếm VB đi

4

Quản lý giao việc

4.1

Tạo công việc và giao Thực hiện theo quy trình điện tử đã đƣợc phê
việc
duyệt trong thiết kế

4.2

Theo dõi tình trạng xử lý Cho phép Lãnh đạo theo dõi tình trạng xử lý
công việc
công việc theo 4 trạng thái sau:
- Công việc trong hạn đang xử lý
- Công việc trong hạn chƣa phân xử lý
- Công việc quá hạn đã phân xử lý
- Công việc quá hạn chƣa phân xử lý
Cho phép lƣu lại toàn bộ các thông tin trao
đổi giữa các thành viên liên quan đến công
việc trong quá trình xử lý.

4.3

Ghi ý kiến chỉ đạo của
Lãnh đạo

4.4

Xử lý công việc đƣợc giao Xử lý và cập nhật trạng thái xử lý công việc,
lựa chọn một trong các trạng thái ở mục 4.2
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5

Quản lý VB nội bộ

Quản lý VB nội bộ thực hiện các chức năng:
- Tạo lập VB nội bộ.
- Chỉnh sửa, xóa VB nội bộ.
- Chuyển Văn thƣ cấp số/ hoặc trực tiếp
chuyển sang các đơn vị cần thông báo, cần
xin ý kiến
- Tra cứu, tìm kiếm VB nội bộ
- Và các chức năng khác

6
6.1

Quản lý HSCV
Quản lý thƣ mục lƣu trữ Quản lý thƣ mục lƣu trữ HSCV bao gồm:
HSCV
- Lập thƣ mục lƣu hồ sơ công việc
- Sửa/xóa thƣ mục lƣu HSCV
- Phân quyền thƣ mục HSCV

6.2

Quản lý HSCV

Quản lý HSCV bao gồm:
- Tạo lập HSCV: HS xử lý văn ản, HS
giải quyết công việc, HS soạn thảo VB, HS
văn ản liên quan, HS theo dõi hồi áo, …
- Sửa/xóa HSCV
- Phân quyền HSCV
- Gắn/bỏ các tài liệu trong HS
- Cập nhật kết quả xử lý HSCV
- Và các chức năng khác

7

Báo cáo thống kê

7.1

In sổ văn ản đến đi

In sổ văn ản đến/đi theo số và theo ngày

7.2

In báo cáo thông kê tình In báo cáo thống kê số lƣợng văn ản đến đã
trạng xử lý văn ản
giải quyết, chƣa giải quyết trong hạn và chƣa
giải quyết quá hạn
- Theo thời gian
- Theo đơn vị/ theo cá nhân
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8

Quản trị ngƣời dùng

Quản trị phòng an, vai trò, ngƣời d ng, …

9

Quản trị hệ thống

Quản trị thông tin về cấu hình hệ thống: thiết
lập tham số cấu hình cho kết nối máy in, cơ
sở dữ liệu, các hệ thống khác, thiết lập tham
số chế độ làm việc, chế độ nhật ký, đăng
nhập/đăng xuất…

Chức năng của phần mềm mở rộng

STT
1

Tên chức năng
Nhắc nhở

Mô tả chi tiết
Nhắc nhở bao gồm:
- Tạo mới nhắc nhở
- Tạo mới ra thông báo
- Đính kèm tài liệu
- Phúc đáp nhắc nhở hay
- Xóa nhắc nhở

Phiếu trình

Phiếu trình bao gồm:
- Tạo mới phiếu trình
- Tạo mới phiếu chuyển
- Fiter lọc các trạng thái phiếu trình (chờ xử
lý, đã xử lý)
- Đính kèm văn ản đến
- Trình duyệt, trình thông qua
- Xóa phiếu trình
- Kết xuất excel/ word
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3

Văn ản liên thông

- Nhận văn ản từ các đơn vị
- Phản hồi thông tin lại đơn vị đã gửi
- Trả lại văn ản cho đơn vị đã gửi
- Vào sổ, chuyển lãnh đạo, chuyên viên xử
lý
- Cất văn ản
- Ghi chú văn ản

4

Chỉ đạo điều hành

4.1

Văn ản chỉ đạo

- Tạo mới văn ản
- Phân công chỉ đạo
- Thêm công việc
- Chọn đơn vị bên ngoài thực hiện chỉ đạo
- Xem đƣợc danh sách bảng phân công công
việc
- Chuyển xử lý
- Trình lãnh đạo duyệt
- Duyệt và chuyển văn thƣ
- Thu hồi văn ản đã gửi

4.2

Thực hiện chỉ đạo

- Xem chi tiết nội dung chỉ đạo.
- Bổ sung công việc (nếu các đơn vị xử lý
chƣa ph hợp).
- Xem theo dõi quá trình xử lý văn ản (xem
theo dạng sơ đồ hoặc chi tiết).
- Kết thúc công việc khi các đơn vị hoàn
thành.
- Các filter lọc các văn ản chỉ đạo theo
dạng chƣa đọc, tiếp nhận trong ngày, hết hạn
trong ngày, trễ hạn.

4.3

Theo dõi tình hình xử
lý
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4.4

Thống kê tình hình
thực hiện

4.5

Báo cáo chi tiết

5

Theo dõi

4. Phần mềm một cửa điện tử
Chức năng của phần mềm
Quy trình
Công dân

Nộp hồ sơ

Bổ sung hồ sơ

Tổ một cửa

Nhận hồ sơ

Kiểm tra

Bộ phận xử lý

Xử lý hồ sơ

Chuyển hồ sơ

Phân loại và
Chuyển hồ sơ

Nhận kết quả

Trả hồ sơ

Kết thúc xử lý

Mô hình thực tế một cửa
Giải thích mô hình:
- Công dân sau khi tìm hiểu về thủ tục hành chính cần làm, công dân chuẩn
bị đầy đủ hồ sơ giấy và mang tới tổ một cửa để thực hiện việc nộp hồ sơ.
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ có đầy đủ theo tùy từng loại hình
hay không. Khi hồ sơ không đầy đủ bộ phận này sẽ yêu cầu chủ hồ sơ ổ sung.
Khi hồ sơ đầy đủ thì hẹn ngày và ghi giấy biên nhận đƣa cho ngƣời làm thủ tục.
- Tổ một cửa tiếp tục thực hiện việc phân loại những hồ sơ hợp lệ và
chuyển hồ sơ cho ộ phận xử lý (phòng ban thụ lý) để giải quyết công việc cho
công dân.
- Bộ phận xử lý nhận hồ sơ từ tổ một cửa và chuyển hồ sơ đến những bộ
phận thuộc thẩm quyền xử lý để giải quyết hồ sơ đó.
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- Sau khi có kết quả giải quyết văn thƣ phòng an sẽ chuyển kết quả giải
quyết lại cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Ngƣời dân theo đúng lịch hẹn sẽ đến nhận kết quả giải quyết.
Nghiệp vụ được tin học hóa
Tất cả các nghiệp vụ liên quan đến các ngành, lĩnh vực dịch vụ công đều đƣợc
tinh học hóa; cụ thể nhƣ:
- Kinh doanh: cấp giấy CN DKKD, thay đổi nội dung kinh doanh, cấp đổi
giấy CN DKKD, cấp phó bản GCN ĐKKD, Tạm ngƣng/ngƣng kinh doanh,…
- Xây dựng: cấp giấy phép xây dựng, cấp phó bản giấy phép xây dựng, gia
hạn giấy phép xây dựng, điều chỉnh thiết kế giấy phép xây dựng, sửa chữa
nguyên trạng,…
- Nhà đất: Cấp GCN QSD đất (có tài sản), Chuyển mục đích sử dụng đất,
Giao đất, Đổi giấy CNQSD đất, Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, Tách thửa,
Chuyển nhƣợng QSD đất (trọn thửa), Xác nhận đã đóng tiền sử dụng đất,
Chuyển nhƣợng QSD đất (1 phần thửa),…
- Văn hóa: Hồ sơ xin cấp phép hành nghề, Hồ sơ xin cấp phép quảng cáo,
Hồ sơ xin chuyển đổi địa chỉ, Hồ sơ xin chuyển đổi tên, Hồ sơ xin xác nhận cấp
phó bản GP hành nghề, Hồ sơ xin gia hạn giấy phép quảng cáo,…
- Lao động: Khai trình sử dụng lao động, Nội quy lao động, Thoả ƣớc lao
động, Báo cáo tăng giảm lao động, Thang lƣơng ảng lƣơng,…
- Y tế: cấp chứng chỉ hành nghề, cấp giấy CN đủ điều kiện hành nghề .
- ..........
Mô hình tổng thể dịch vụ
Mô hình ứng dụng
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Mô hình ứng dụng
Giải thích mô hình:
- Công dân có thể thực hiện việc nộp hồ sơ ằng hai hình thức: liên lạc trực
tiếp với “tổ một cửa” của đơn vị cung cấp dịch vụ công “một cửa” hoặc vào
trang dịch vụ hành chính công trực tuyến để gửi hồ sơ.
- Hồ sơ theo đƣờng nhập vào tử tổ một cửa sẽ đƣợc đƣa vào phần mềm tác
nghiệp hành chính công một cửa để xử lý.
- Hồ sơ theo đƣờng dịch vụ hành chính công trực tuyến sẽ đƣợc đƣa vào
phần mềm tác nghiệp hành chính công một cửa để xử lý nhờ hệ thống tích hợp
dịch vụ.
- Hệ thống tích hợp dịch vụ là cầu nối để phần mềm tác nghiệp hành chính
công một cửa giao tiếp với các hệ thống ên ngoài nhƣ:
 Dịch vụ công trực tuyến (tích hợp trên trang hành chính và dịch vụ
công)
 Các phần mềm chuyên ngành nội bộ cơ quan (quản lý đăng ký kinh
doanh, quản lý cấp phép xây dựng, …)
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 Phầm mềm các đơn vị liên thông bên ngoài cần trao đổi thông tin. Với
điều kiện các phần mềm tác nghiệp của đơn vị bên ngoài có khả năng thực
hiện việc trao đổi dữ liệu dựa trên chuẩn định sẵn.
- Sự tƣơng tác giữa các phần mềm cho phép cán bộ giải quyết hồ sơ cho
công dân nhanh chóng thuận tiện.
- Công dân có thể tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ thông qua trang thông tin
“một cửa” điện tử, thông qua máy tra cứu thông tin (đặt tại tổ một cửa), hoặc
liên lạc tổ một cửa để có thông tin. Khi có kết quả công dân nhận kết quả tại tổ
một cửa.
Kiến trúc phần mềm
Ứng dụng đƣợc chia làm 3 tầng nhƣ sau:
- Presentation Layer: tầng trình diễn cung cấp các giao diện cho phép ngƣời
d ng tƣơng tác vào ứng dụng.
- Business Layer: tầng nghiệp vụ chứa đầy đủ các nghiệp vụ xử lý cho ứng
dụng, sử dụng External Library sẵn có. Tầng nghiệp vụ giao tiếp với tầng dữ
liệu để lấy dữ liệu trả về cho tầng trình diễn, cũng nhƣ xử lý dữ liệu từ tầng
trình diễn gửi tới và gửi xuống cho tầng dữ liệu.
- Data Layer: tầng dữ liệu chịu trách nhiệm lƣu trữ và cung cấp dữ liệu cho
hệ thống. Ứng dụng có khả năng tƣơng thích với nhiều hệ quản trị CSDL hiện
có.

Kiến trúc ứng dụng
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Tính năng hệ thống

STT
1

Tên chức năng

Mô tả chi tiết

Tiếp nhận một cửa

1.1

Nhận hồ sơ

Tiếp nhận thông tin nộp hồ sơ từ tổ chức công
dân và in phiếu biên nhận

1.2

Bổ sung hồ sơ

Yêu cầu công dân bổ sung hồ sơ khi phát hiện
thiếu xót

1.3

Hủy hồ sơ tiếp nhận

Trƣờng hợp hồ sơ nhập sai và chƣa mang đi xử
lý thì cho phép hủy

1.4

Chuyển hồ sơ theo quy Khi hồ sơ đƣợc tiếp nhận hợp lệ, cán bộ một
trình cho bộ phận thụ lý cửa chuyển HS cho cán bộ phòng chức năng
bằng quy trình đƣợc thiết kế sẵn tuân theo quy
trình ISO

1.5

Trả kết quả

2

Xử lý hồ sơ

Tổ một cửa có trách nhiệm nhận kết quả từ
phòng chức năng và trả cho công dân

2.1

Nhận và phân công thụ Khi hồ sơ theo quy trình chuyển từ tổ một cửa
lý hồ sơ
đến cán bộ phòng chức năng, thì hồ sơ sẽ đƣợc
tiếp nhận và phân công thu lý

2.2

Thụ lý hồ sơ

Thụ lý hồ sơ để bắt đầu giải quyết

2.3

Giải quyết hồ sơ

Hồ sơ đƣợc giải quyết dựa trên thời gian và
trách nhiệm đƣợc quy định sẵn

2.4

Trả kết quả tổ một cửa

Trả kết quả cho tổ một cửa khi hồ sơ đƣợc giải
quyết

3

Theo dõi và tổng hợp

3.1

Tìm kiếm hồ sơ

Tìm kiếm hồ sơ theo tiêu chí: tên công dân, số
CMND, mã vạch, số biên nhận, thời gian,...
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3.2

Theo dõi chi tiết hồ sơ

3.3

Theo dõi tổng quát hoạt Theo dõi tổng quát tình hình hoạt động của tổ
động của một cửa
một cửa theo thời gian, lĩnh vực hoặc đầu việc

3.4

Tổng hợp tình hình tiếp Tổng hợp hằng tuần, tháng, quí, năm về tình
nhận và giải quyết hồ sơ hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, giúp lãnh
đạo có thể theo dõi và chỉ đạo công việc kịp
thời

3.5

Thống kê báo cáo

4

Có thể xem chi tiết quá trình xử lý

Báo cáo

Quy trình

4.1

Định nghĩa quy trình Định nghĩa quy trình luân chuyển
luân chuyển hồ sơ

4.2

Thiết lập trạng thái

Thiết lập trạng thái cụ thể cho hồ sơ

4.3

Thiết lập hồ sơ đi kèm

Thiết lập hồ sơ giấy tờ thƣờng kèm theo một
thủ tục hành chính

4.4

Quy định thời gian cho Mỗi công việc có thời gian xử lý nhất định để
mỗi công việc
đảm bảo đúng tiến độ trả hồ sơ cho ngƣời dân

4.5

Gán trách nhiệm xử lý

Mỗi công việc đƣợc gán trách nhiệm xử lý cho
một hoặc nhiều ngƣời

5

Danh mục từ điển

5.1

Danh mục tài liệu

Danh mục toàn bộ các tài liệu, biểu mẫu

5.2

Danh mục Phƣờng Xã

Định nghĩa các Phƣờng Xã

5.3

Danh mục phòng ban

Các phòng ban sử dụng chƣơng trình

5.4

Kết quả giải quyết hồ sơ Các kết quả giải quyêt hồ sơ

5.5

Lĩnh vực

6

Quản trị

6.1

Thêm ngƣời dùng

Danh mục lĩnh vực các thủ tục HCC

Cho phép thêm ngƣời sử dụng
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6.2

Phân quyền ngƣời dùng

Phân quyền rõ ràng tính năng mà ngƣời dùng
đƣợc phép sử dụng

6.3

Cấp quyền sử dụng quy Cấp quyền sử dụng quy trình cho cán bộ tổ một
trình
cửa

Trang 311

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ver 1.0
PHỤ LỤC 6: HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI XÂY DỰNG
1. Mục tiêu
Xây dựng mô hình HTTT tổng thể về quản lý Đất đai - Xây dựng nằm trong
mô hình tổng thể về Chính phủ điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Hệ thống cần đảm
bảo triển khai thực hiện Mục tiêu cải cách hành chính – một trong trong 6 Chƣơng
trình đột phá.
Mô hình HTTT cần xây dựng trên nền tảng kiến trúc lõi ổn định và phần mở
rộng linh hoạt đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản lý đất đai, xây dựng trên thực tế dựa
trên 3 bình diện: Mô hình quản lý, quy trình tác nghiệp, dịch vụ hành chính công và
tra cứu thông tin.
Triển khai HTTT Quản lý hạ tầng kỹ thuật và HTTT Quản lý Tài nguyên Môi
Trƣờng trên nền tảng HTTT ĐĐXD nhằm tiến tới hoàn chỉnh HTTT Quản lý đô thị
thành phố.
Cơ sở dữ liệu của HTTT Đất đai, Xây dựng là dữ liệu nền tảng cho việc triển
khai Gis cho các hệ thống khác của thành phố (HTTT dân cƣ, kinh tế , văn hóa xã
hội, khoa học công nghệ).
Các đầu mối triển khai, nhiệm vụ các đơn vị trong triển khai, xây dựng Hệ
thống đất đai xây dựng
(1) – Sở Thông tin và Truyền thông:
- Chủ trì xây dựng kiến trúc, mô hình và phê duyệt triển khai cácphần mềm
ứng dụng theo đúng mô hình của thành phố tại các quận huyện, sở ban ngành;
- Tham mƣu thành phố về xây dựng kế hoạch phát triển Ứng dụng CNTT của
thành phố.
(2) – Sở Tài nguyên và Môi Trƣờng:
- Thực hiện nhiệm vụ và triển khai kế hoạch Ứng dụng CNTT trong công tác
Quản lý chuyên ngành TNMT tại Sở TNMT;
- Chủ trì hƣớng dẫn các phòng TNMT, Văn phòng đăng ký sử dụng đất rà soát
pháp lý các hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo nhiệm vụ
thành phố giao, đảm bảo thông tin dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính chính xác và đáp
ứng đúng chuẩn hồ sơ địa chính của Bộ TNMT và đảm bảo yêu cầu đủ thông tin để
tích hợp vào hệ thống đất đai xây dựng thuộc mô hình chính quyền điện tử thành
phố.
(3)- Văn phòng đăng ký sử dụng đất tỉnh:
- Thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong công tác chuyên ngành;
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- Triển khai tích hợp thông tin về hồ sơ địa chính từ hệ thống của các văn
phòng đăng ký sử dụng đất các quận huyện, quản lý, khai thác thông tin về hồ sơ
địa chính trên Trung tâm dữ liệu thành phố;
- Cung cấp thông tin hồ sơ địa chính cho HTTT Đất đai xây dựng thành phố.
(4) - Sở Xây dựng:
- Triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong lĩnh vực chuyên ngành tại Sở
Xây dựng;
-Hƣớng dẫn các phòng Quản lý đô thị thực hiện cung cấp thông tin báo cáo
tình hình xây dựng trên địa àn trên môi trƣờng mạng, tích hợp với hệ thống thông
tin tại Sở xây dựng.
- Chủ trì chuẩn hóa dữ liệu quy hoạch toàn thành phố, thực hiện hƣớng dẫn
quận huyện hoàn chỉnh thông tin dữ liệu quy hoạch, chia sẽ thông tin và thống nhất
dữ liệu trên môi trƣờng mạng;
- Cung cấp thông tin Quy hoạch cho HTTT Đất đai xây dựng tỉnh, công khai
thông tin Quy hoạch cho ngƣời dân.
(5) – UBND các huyện, thị xã, thành phố (Văn phòng UB, Phòng QLĐT,
Phòng TNMT, Văn phòng Đăng ký sử dụng đất):
- Triển khai ứng dụng CNTT trong lĩnh vực đất đai, xây dựng theo mô hình
chung. Trong đó tập trung mục tiêu cải cách hành chính;
- Thực hiện cung cấp thông tin và tích hợp dữ liệu cho HTTT đất đai xây dựng
tỉnh.
2. Mô hình tổng thể hệ thống thông tin đất đai xây dựng
Hệ thống thông thông tin đất đai xây dựng là một trong những thành phần
quan trọng nhất nằm trong hệ thống Quản lý đô thị (1 trong 3 HTTT cấp tỉnh bao
gồm: HTTT QLĐT- HTTT Dân cƣ – HTTT Kinh tế)
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2.1 – Thành phần tham gia HTTT Đất đai, xây dựng:
Sở Tài Nguyên và Môi Trƣờng;
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;
Sở Xây dựng;
UBND Quận, Huyện, Phƣờng Xã, Thị trấn (phòng TNMT, phòng Quản lý đô
thị, cán bộ địa chính phƣờng);
Bộ phận một cửa liên thông tại các cấp quản lý.
2.2 – Các hệ thống thông tin thành phần:
Hệ thống thông tin (HTTT) đất đai xây dựng là hệ thống tổng thể của 4 hệ
thống thông tin cấp cơ sở gồm:
1) Hệ thống phục vụ Thƣờng trực Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo điều hành
2) HTTT quản lý đất đai tại Sở Tài Nguyên và Môi Trƣờng và Văn phòng
đăng ký sử dụng đất
3) HTTT quản lý xây dựng, quy hoạch đô thị tại Sở Xây dựng
4) HTTT đất đai xây dựng Quận huyện: là hệ thống tổng thể bao gồm nghiệp
vụ của các phòng an, đơn vị trực thuộc:
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4.1 – Văn phòng UBND;
4.2 – Phòng Tài nguyên môi trƣờng;
4.3 – Văn phòng đăng ký sử dụng đất;
4.4 – Phòng Quản lý đô thị;
4.5 - Phƣờng Xã, Thị trấn (phòng TNMT, phòng Quản lý đô thị, cán bộ địa
chính phƣờng);
4.6 – Các đơn vị bên ngoài có liên thông:
- Thuế;
- Thanh tra và Đội quản lý trật tự đô thị;
- Các phòng công chứng.
Hệ thống đất đai xây dựng là thành phần kết nối và liên thông chặt chẽ
HTTT Quản lý hạ tầng đô thị tại Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền
thông, các đơn vị quản lý hạ tầng về Viễn thông và Điện lực, Cấp thoát nƣớc,…

Hệ thống thông tin cấp cơ sở này phải đƣợc xây dựng trên nền tảng Kiến trúc
CNTT cấp cơ sở thống nhất của tỉnh phố (hay còn gọi là kiến trúc phần mềm lõi)
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nhằm đảm bảo yêu cầu tính liên thông tích hợp trong hệ thống 1 đơn vị và kết nối
bên ngoài hệ thống chung của tỉnhtheo kiến trúc thông nhất, đảm bảo yêu cầu duy
trì, nâng cấp khi mở rộng và thay đổi của hệ thống:

Mô hình kiến trúc phần mềm lõi của tỉnh
3. Các hệ thống thông tin thành phần
3.1. HTTT quản lý đất đai tại Sở Tài Nguyên, Môi Trƣờng và Văn phòng
đăng ký sử dụng đất:
Thực hiện quy trình hóa theo mô hình một cửa ISO về tiếp nhận và giải quyết
hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐKQSDĐ) và Sở Tài nguyên
Môi trƣờng.
Hệ thống hỗ trợ công tác Quản lý đất đai tại Văn phòng Đăng ký quyền sử
dụng đất bao gồm:
Quản lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân ngƣời
nƣớc ngoài (NN);
Quản lý đất và việc sử dụng đất trên phạm vi toàn tỉnh thông hệ thống sổ sách
hồ sơ địa chính (bản gốc). Quản lý hồ sơ nhà đất: Thông tin hồ sơ nhà đất, kê khai
nhà đất với chủ sử dụng là tổ chức, ngƣời nƣớc ngoài với cập nhật bản sao hồ sơ
nhà đất từ quận huyện;
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Quản lý và cập nhật hồ sơ địa chính gốc (khi có biến động việc sử dụng đất,
biến động quyền sử dụng đất tại Huyện);
Thực hiện giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất (thế chấp, bảo lãnh,…) với
đối tƣợng tổ chức, cá nhân ngƣời NN;
Xác định và cung cấp thông tin vị trí, việc sử dụng đất cho cơ quan thuế tính
nghĩa vụ thuế của chủ sử dụng cần nộp hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu;
Tích hợp và đồng bộ dữ liệu đất đai cấp tỉnh với cấp huyện;
Kiểm kê, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất toàn tỉnh.
Hệ thống hỗ trợ công tác Quản lý đất đai tại Sở Tài nguyên Môi trƣờng:
Tổ chức, chỉ đạo công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá và phân hạng đất
đai, lập bản đồ địa chính;
Hƣớng dẫn cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân các quận-huyện
lập hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân quận-huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho
phép chuyển mục đích đối với hộ gia đình, cá nhân; giao đất đối với cộng đồng dân
cƣ hoặc thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cƣ, ngƣời Việt
Nam định cƣ ở nƣớc ngoài thuộc đối tƣợng đƣợc mua nhà gắn liền với quyền sử
dụng đất ở;
Chỉ đạo và hƣớng dẫn cho quận-huyện, Phƣờng-Xã-Thị trấn thực hiện việc
đăng ký, thống kê, kiểm kê đất đai; lập sổ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cƣ, ngƣời Việt Nam định cƣ ở
nƣớc ngoài thuộc đối tƣợng đƣợc mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở;
chuyển quyền sử dụng đất theo thẩm quyền;
Thực hiện việc đăng ký, lập sổ địa chính; tổng hợp thống kê đất toàn tỉnh theo
quy định pháp luật; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (kể cả tài sản trên đất)
cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài, tổ chức, cá
nhân nƣớc ngoài;
Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức; giao đất đối với cơ sở tôn giáo; giao
đất, cho thuê đất đối với ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài; cho thuê đất đối
với tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài; thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, ngƣời
Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài, tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài đầu tƣ theo dự án;
Triển khai các thủ tục đăng ký iến động về nhà, đất; định giá đất; quản lý
động bộ thông tin hồ sơ địa chính các cấp; tổ chức thực hiện đo đạc bản đồ địa
chính, tiếp nhận từ Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng bản đồ địa hình để khai thác sử
dụng theo quy định;
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Thực hiện quy hoạch, kế hoạch, kiểm kê sử dụng đất hàng năm và dài hạn của
Tỉnh.
3.2. HTTT quản lý xây dựng, quy hoạch đô thị tại Sở Xây dựng
Quản lý xây dựng công trình, nhà ở và quá trình xây dựng đảm bảo chất lƣợng
và phù hợp quy hoạch trên địa bàn toàn tỉnh;
Tổ chức việc cấp giấy phép xây dựng và hoàn công các dự án công trình xây
dựng trên toàn tỉnh, trực tiếp cấp phép xây dựng công trình cho tổ chức và công
trình quy mô lớn nằm trên những trục đƣờng chính và quản lý tình hình cấp GPXD
tại các địa bàn Quận Huyện;
Cung cấp thông tin tiêu chuẩn xây dựng cho công trình và nhà ở mặt tiền;
Tổ chức thẩm định và phê duyệt khảo sát thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công,
dự toán và tổng dự toán các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách;
Quản lý chất lƣợng và giám sát sự cố xây dựng công trình xây dựng gắn với
hoạt động thanh tra xây dựng, giám định chất lƣợng dự án công trình xây dựng toàn
tỉnh;
Quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nƣớc;
Quản lý quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, tiêu chuẩn kỹ thuật xây
dựng, xây dựng theo quy hoạch và xử lý vi phạm xây dựng trên toàn địa bàn;
Quản lý đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết và quản lý xây dựng công
trình đảm bảo phù hợp quy hoạch, tiêu chuẩn quy hoạch;
Thực hiện giao dịch cung cấp thông tin quy hoạch, chỉ giới quy hoạch và cấp
chấp thuận quy hoạch tại v ng chƣa có quy hoạch cho công trình xin thỏa thuận
quy hoạch;
Xác định và cung cấp thông tin vị trí, thông tin quy hoạch dự án,...
3.3. HTTT đất đai xây dựng huyện, thành phố
Thực hiện quy trình hóa theo mô hình một cửa ISO về tiếp nhận và giải quyết
hồ sơ tại Ủy ban nhân dân quận ;
Quản lý đất đai tại phòng Tài nguyên và Môi trƣờng;
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Quản lý tình hình cấp GCN đã cấp theo thời gian (10 loại GCN);
Quản lý kế hoạch, hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn;
Theo dõi ghi nhận biến động quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất theo thời gian (khoảng 50 loại biến động);
Quản lý, theo dõi và cập nhật hồ sơ địa chính bản sao;
Thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất (thế chấp, bảo lãnh,…) với đối
tƣợng hộ gia đình, cá nhân trong nƣớc;
Quản lý giao và cho thuê đất;
Xác định và cung cấp thông tin vị trí, tình hình sử dụng đất và tài sản.
Văn phòng đăng ký sử dụng đất:
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Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
Thực hiện giao dịch công dân (ghi nhận biến động) về quyền sử dụng đất,
quyền sở tài sản theo thời gian;
Ghi nhận vào hồ sơ sổ sách địa chính và thông báo Sở TNMT;
Phòng Quản lý đô thị:
Quản lý xây dựng công trình, nhà ở và quá trình xây dựng đảm bảo chất lƣợng
và phù hợp quy hoạch trên địa bàn toàn Huyện;
Cấp giấy phép xây dựng cho công trình nhà ở và quản lý tình hình cấp GPXD,
gia hạn, điều chỉnh nội dung, điều chỉnh thiết kế, cấp bản sao GPXD;
Quản lý xây dựng, quản lý chất lƣợng công trình xây dựng và vi phạm trong
quá trình xây dựng;
Quản lý quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, tiêu chuẩn kỹ thuật xây
dựng, đảm bảo xây dựng theo quy hoạch;
Cấp số nhà, cấp đổi số nhà trong trƣờng hợp ch ƣa có hoặc chia tách hợp thửa;
Trang 320

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ver 1.0
Quản lý cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, cấp giấy chứng nhận công
trình (t y theo địa phƣơng);
UBND Phƣờng/ Xã:
Thực hiện quy trình hóa theo mô hình một cửa ISO về tiếp nhận và giải quyết
hồ sơ tại UBND Phƣờng/ Xã;
Bộ phận quản lý địa chính:
Xác định nguồn gốc hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền
sở hữu nhà, hồ sơ iến động;
Lập danh sách thông báo các hồ sơ đƣợc giải quyết và hồ sơ không giải quyết;
Giải quyết tranh chấp và ghi nhận hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn;
Quản lý, theo dõi và cập nhật hồ sơ địa chính bản sao (khi có biến động việc
sử dụng đất, biến động quyền sử dụng đất tại Huyện);
Xác nhận hồ sơ giao dịch về quyền sử dụng đất, biến động quyền sử dụng nhà
đất và cung cấp thông tin vị trí, việc sử dụng đất;
Kê khai, kiểm kê hiện trạng và lập kế hoạch sử dụng đất;
Trả hồ sơ tại bộ phận một cửa (nếu có);
Bộ phận quản lý xây dựng:
Theo dõi quá trình xây dựng công trình nhà ở đúng với GPXD, quy hoạch và
tiêu chuẩn xây dựng;
Xử lý vi phạm xây dựng…
4. Kiến trúc ứng dụng CNTT trong hệ thống đất đai xây dựng
Yêu cầu chung
Yêu cầu về đảm bảo tuân thủ quy định pháp lý về nghiệp vụ đất đai xây dựng:
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013
Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014;
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản trên đất;
Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về giá đất
Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về bồi
thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất.
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Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 1 năm 2017 về sửa đổi bổ sung
một số quy định thi hành Luật Đất đai
Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 Về quản lý dự án đầu
tƣ xây dựng
Yêu cầu về đảm bảo tuân thủ quy định pháp lý về tiêu chuẩn kỹ thuật:
Quyết định số 19/2008/QÐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về Ban
hành 'Quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan
nhà nƣớc'
Thông tƣ 01/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông Công bố
Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà
nƣớc
Thông tƣ 17/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về Quy
định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính
Công văn 1654/BTTTT-ƢDCNTTcủa Bộ Thông tin và Truyền thông về
Hƣớng dẫn các yêu cầu cơ ản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho các dự án
dùng chung theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg
Mô hình về liên thông, kết nối
a – Mô hình liên thông kết nối và chia sẽ thông tin:
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b – Mô hình luồng thông tin

Theo chiều ngang, chính là sự chia sẻ thông tin giữa các ngành quản lý trong
cùng cấp quản lý [Sự chia sẻ thông tin đất đai và xây dựng công trình trên đất giữa
Phòng TNMT và QLĐT].
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Luồng thông tin dữ liệu liên hệ giữa các cấp quản lý thể hiện trực tiếp là
đƣờng nối giữa các đơn vị.
Theo chiều dọc:
a - Lĩnh vực quản lý xây dựng đƣợc tổ chức theo các phòng chuyên môn tại 3
cấp quản lý:
Tại cấp tỉnh: Sở Xây dựng là đơn vị chuyên môn trực tiếp quản lý xây dựng;
Tại cấp quận huyện: Phòng Quản lý đô thị;
Cấp xã phƣờng: cán bộ quản lý xây dựng;
b - Lĩnh vực quản lý đất đai:
Tại cấp tỉnh: Sở Tài nguyên Môi trƣờng với đơn vị cung cấp dịch vụ công với
tổ chức, ngƣời dân là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc sở;
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Tại cấp huyện, thành phố : phòng chuyên môn là Phòng Tài nguyên Môi
trƣờng với đơn vị cung cấp dịch vụ công là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
cấp huyện;
Tại cấp xã phƣờng: bộ phận địa chính là bộ phận chuyên môn quản lý đất đai.
Theo chiều ngang, chính là sự chia sẻ thông tin giữa các ngành quản lý trong
cùng cấp quản lý (Sự chia sẻ thông tin đất đai và xây dựng công trình trên đất giữa
Phòng TNMT và QLĐT, giữa Sở TNMT và sở Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc).
Mô hình kiến trúc tổng thể và liên thông thông tin

Tại cấp Huyện (mô hình phân tán tại UBND các Huyện):
Tại mỗi đơn vị có hệ thống đất đai xây dựng độc lập;
Cấp Xã/ Phƣờng là một thành phần trực tiếp tham gia vào HTTT tại Huyện
bằng cơ chế offline hoặc qua hệ thống mạng WAN tại Huyện;
Mỗi đơn vị với các HTTT đất đai xây dựng có thể tự vận hành độc lập với
HTTT tại các Sở chuyên ngành, và tự nó cung cấp các dịch vụ công về đất đai xây
dựng trên cổng thông tin của đơn vị mình. Đây là yếu tố giảm tải truy cập tới hệ
thống thông tin tập trung tại các sở chuyên ngành;
Tích hợp thông tin trực tuyến với hệ thống dữ liệu lƣu trữ của tỉnh;
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Mô hình một cửa điện tử là hệ thống thông suốt từ cấp Xã/ Phƣờng, tới cấp
Huyện và liên thông tới cổng thông tin của toàn tỉnh.
Tại cấp Sở chuyên ngành thuộc tỉnh(hệ thống đất đai tại Sở tài nguyên môi
trƣờng, hệ thống xây dựng tại Sở Xây dựng):
Mỗi Sở chuyên ngành, có hệ thống tƣơng ứng và giống với hệ thống tại
Huyện. Sự khác biệt ở đối tƣợng quản lý là các tổ chức và ngƣời nƣớc ngoài và với
các dự án công trình có quy mô lớn về đất và công trình xây dựng;
Cơ sở dữ liệu tập trung toàn tỉnh đƣợc lƣu trữ tại mỗi Sở chuyên ngành;
Mô hình một cửa điện tử là hệ thống thông suốt từ các sở chuyên ngành và
liên thông tới cổng thông tin của toàn tỉnh;
Qua cổng thông tin tích hợp toàn tỉnh, các dịch vụ đƣợc chuyển tới các dịch
vụ tại từng đơn vị thành phần.
Cơ chế liên thông kết nối và tích hợp thông tin:
Cơ chế tích hợp thống nhất thông tin chủ sử dụng, thông tin thửa đất cùng tài
sản trên đất giữa các phân hệ trong cùng hệ thống thông tin;
Chia sẻ thông tin GCN, GPXD, Số nhà,... giữa các phòng ban chuyên môn;
Cơ chế tích hợp thông tin thuộc tính và vị trí không gian với tổng thể lịch sử
thay đổi hay biến động về quá trình sử dụng và xác lập tài sản, quyền sử dụng nhà
đất;
Công cụ đồng bộ thông tin với cổng thông tin, kiosk tra cứu thông tin, hệ
thống một cửa điện tử của tỉnh;
Tại cấp Huyện: Đồng bộ và cập nhật đầy đủ thông tin quy trình, GCN, biến
động, hồ sơ địa chính,... với CSDL tập trung toàn tỉnh và cung cấp thông tin cho
cấp Xã/ Phƣờng. Nhận thông tin biến động đất tổ chức từ sở chuyên ngành;
Tại cấp Phƣờng/ Xã: Các thông tin về bộ sổ sách địa chính cần cập nhật khi có
thay đổi; theo dõi và xử lý vi phạm hành chính; thông tin tình hình sử dụng đất xây dựng – số nhà và các thông tin xác nhận nguồn gốc bổ sung khi cấp GCN và
xử lý tranh chấp cần đƣợc cập nhật vào CSDL đất đai xây dựng trong mô hình 3
cấp;
Tại cấp Sở ngành: Có đƣợc thông tin tình hình quản lý đất đai, quản lý xây
dựng tại các Huyện. Định kỳ yêu cầu tổng hợp báo cáo tình hình quản lý đất đai
xây dựng từ các đơn vị. Cung cấp thông tin hồ sơ iến động đất tổ chức, chỉnh lý
hồ sơ địa chính cho 2 cấp Huyện và Xã/ Phƣờng.
Mô hình về chức năng nghiệp vụ
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Các hợp phần chính

Các thành phần đối tƣợng HTTT hƣớng tới

Phòng Tài nguyên Môi trƣờng – UBND huyện

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng nhà đất quận huyện

Phòng quản lý Xây dựng Đô thị – UBND huyện

Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện
Lãnh đạo UBND quận huyện, lãnh đạo phòng ban
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Ngƣời dân, tổ chức là các chủ thể sử dụng đất, sở hữu nhà
Nội dung các hệ thống thành phần
I.1. Hệ thống thông tin Quản lý đất đai
Quản lý cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên
đất (10 loại Giấy chứng nhận)
Quản lý biến động (50 loại biến động)
Quản lý giao dịch bảo đảm
Quản lý bộ hồ sơ địa chính điện tử
Quản lý hồ sơ đất đai
Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Quản lý giá đát
I.2. Hệ thống thông tin Quản lý xây dựng
Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
Cấp phép xây dựng công trình thuộc dự án
Cấp phép xây dựng trạm BTS
Cấp phép công trình ngầm
Cấp phép công trình quảng cáo
Cấp phép công trình tôn giáo tín ngƣỡng
Cấp phép đào đƣờng
Cấp phép sử dụng tạm lòng đƣờng, vỉa hè
Quản lý sau cấp phép xây dựng [ĐCTK, ĐCND, Bản sao, gia hạn]
Quản lý ngăn chặn xây dựng
I.3. Hệ thống thông tin Quản lý hạ tầng kỹ thuật
Quản lý hạ tầng đô thị
Công trình xây dựng
Nhà cao tầng
Công viên/ mảng xanh
Cây xanh
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Hạ tầng viễn thông
Hệ thống cấp nƣớc
Hệ thống thoát nƣớc
Hệ thống năng lƣợng
Hệ thống PCCC
Hệ thống chiếu sáng
Hệ thống xử lý chất thải
Hệ thống đƣờng giao thông
Hệ thống điểm đỗ xe
Hệ thống cống
I.4. Hệ thống thông tin Quản lý giao thông
Quản lý công trình hạ tầng giao thông.
Lòng đƣờng, vỉa hè
Hệ thống Biển áo/ Sơn đƣờng
Hệ thống cầu
Điểm đen
Hố sụp
Ùn tắc giao thông
Vận hành, điều phối hệ thống giao thông
Duy tu bảo dƣỡng hệ thống công trình giao thông
I.5. Hệ thống thông tin Quản lý Quy hoạch
Đồ án quy hoạch
Quy hoạch sử dụng đất
Quy hoạch phân lô đất
Quy hoạch cảnh quan
Quy hoạch giao thông
Quy hoạch nhà cao tầng
Quy hoạch chi tiết xây dựng
Quy hoạch mảng xanh
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Quy hoạch tầng cao
Quy hoạch cây xanh
Quy hoạch hạ tầng viễn thông
Quy hoạch cấp nƣớc
Quy hoạch thoát nƣớc
Quy hoạch hệ thống điện
Quy hoạch PCCC
Quy hoạch chiếu sáng
Quy hoạch xử lý chất thải
Quy hoạch bảo tồn
I.6. Hệ thống thông tin Quản lý đô thị
Quản lý cấp số nhà
Quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nƣớc
Quản lý phát triển đô thị
I.7. Dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, luân chuyển xử lý hồ sơ theo quy
trình ISO điện tử
Nộp hồ sơ trực truyến theo mô hình dịch vụ công mức độ 3, 4
Tiếp nhận và luân chuyển xử lý hồ sơ theo quy trình ISO điện tử
Quản lý điều hành xử lý hồ sơ một cửa
Quản lý và cho số văn ản.
I.8. Cổng cung cấp thông tin
Website tra cứu.
Cổng thông tin nhà đất và xây dựng phát triển đô thị.
Kiosk tra cứu tổng hợp thông tin.
Dịch vụ SMS, tổng đài trả lời (Call Center).
I.9. Hệ thống tích hợp và toàn vẹn hệ thống
Tìm kiếm và báo cáo thống kê theo các lớp chuyên đề quản lý.
Hệ thống báo cáo tổng hợp thông tin
Khai thác và cung cấp thông tin nhà đất, quy hoạch, xây dựng, hạ tầng.
Công cụ quản tri hệ thống và báo cáo
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Xác định nghĩa vụ thuế
Tích hợp và chia sẻ thông tin giữa các phòng ban chuyên môn
Phần mềm Công cụ hỗ trợ quản lý trên nền GIS/ CAD: Xây dựng, biên tập và
xuất bản CSDL không gian GIS theo chuẩn CSDL địa chính.
II.1. Phân hệ phần mềm “Tiếp nhận, luân chuyển xử lý hồ sơ theo cơ chế một
cửa”
STT

Chức năng

Diễn giải

Căn cứ pháp
lý

Thiết lập đầy đủ các quy trình ISO về
GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà và tài sản khác gắn liền với đất
1

Thiết lập quy Thiết lập đầy đủ tất cả các user, nhóm Quy trình ISO
trình, hệ thống NSD, danh mục sử dụng chung trong hệ tại các đơn vị
thống.
Phân quyền xử lý hồ sơ theo giai đoạn
cho NSD/ nhóm NSD
Tiếp nhận hồ sơ nộp tại bộ phận 1 cửa,
ngƣời tiếp nhận in biên nhận

2

Chuyển hồ sơ sang ộ phận thụ lý tiếp
Tiếp nhận hồ theo
Quy trình ISO
sơ
tại các đơn vị
Lập phiếu theo dõi đi kèm phiếu biên
nhận hồ sơ.
In mã vạch biên nhận
Cho phép chuyển hồ sơ theo các hình
thức:
Phân địa bàn

3

Luân chuyển, Giai đoạn tiếp theo
Quy trình ISO
chỉ đạo xử lý Chuyển hồ sơ theo nhóm/ cá nhân xử
tại các đơn vị
hồ sơ
lý.
Phân theo giai đoạn bất kỳ
Bổ túc hồ sơ
Hỗ trợ cho số văn ản và lƣu hồ sơ văn
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thƣ.
Theo dõi quá trình xử lý và thông tin
chỉ đạo điều hành xử lý.
Nhận hồ sơ từ bộ phận biên nhận.
Tra cứu theo tiêu chí xác lập để lấy
nhanh các hồ sơ cần thụ lý.
Kiểm tra thông tin biên nhận

4

Thụ lý hồ sơ

Quy trình ISO
Thụ lý hồ sơ theo từng lĩnh vực quy tại các đơn vị
trình (tích hợp với phần mềm tác
nghiệp)
Lập các báo cáo trong quá trình thụ lý
Trả hồ sơ về bộ phận văn thƣ lƣu số
Lập phiếu hẹn

5

Lập báo cáo

Báo cáo phân
Phiếu kiểm soát...
tích tình hình
Báo cáo phân tích tình hình xử lý hồ sơ xử lý
của cá nhân, tình hình xử lý hồ sơ theo Kiểm
soát,
thời gian
đánh giá và chỉ
đạo xử lý
Phân tích hồ sơ chậm trễ, lỗi,...
Quản lý danh sách hồ sơ cấp GCN theo
trạng thái xử lý

6

Quản lý hồ sơ
tiếp nhận và
luân chuyển

Hỗ trợ xử lý hồ sơ với các trạng thái bị
trả, bổ túc, chờ chủ trƣơng, rút lại,
không đủ điều kiện...
Chức
quản lý

năng

Nhập thông tin biên nhận dựa trên hồ Chức
sơ lƣu (qua GCN số, số tờ thửa)
quản lý

năng

Hỗ trợ chỉ đạo xử lý hồ sơ
Ghi nhận hồ sơ lỗi
Tra cứu tình trạng hồ sơ
Báo cáo phân tích và tổng hợp tình
hình xử lý hồ sơ theo trạng thái chậm
trễ, lỗi theo ngƣời xử lý

7

Công cụ hỗ trợ
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Công cụ điều chỉnh quy trình ISO động
Hiệu chỉnh báo cáo khi mẫu thay đổi
Tra cứu, tìm kiếm theo thông tin hồ sơ
hoặc tình trạng xử lý

8

Tích hợp xử lý hồ sơ trong các phân hệ
Tích hợp với phần mềm tác nghiệp
các phần mềm
Cung cấp và tra cứu thông tin qua Tích hợp toàn
tạo thành hệ
Kiosk, SMS
vẹn hệ thống
thống thông tin
Quản lý hồ sơ lƣu và tự động tạo lập
thống nhất
danh sách hồ sơ lƣu.

II.2. Phân hệ phần mềm quản lý cấp Giấy chứng nhận
STT

Chức năng

Mô tả

Căn cứ pháp lý

Quản lý toàn bộ GCN về quyền sử
dụng đất, sở hữu nhà trên địa àn đã
cấp theo thời gian.

1

Nghị định 60, 61,
Quản lý cấp
65, 90, 95, 181, 88,
Hiển thị chi tiết thông tin GCN
Giấy
chứng
43, 01/2017 về
thông qua số tờ, số thửa, họ tên chủ.
nhận
quản lý các loại
Quản lý GCN cấp theo thời gian: GCN đã cấp
GCN cấp theo Nghị định 60, 61, 65,
90, 95, 181, 88.
Nhận hồ sơ từ bộ phận biên nhận
(nếu có) hoặc thụ lý trực tiếp GCN.
Kiểm tra thông tin biên nhận (nếu
có)

2

Thụ lý cấp
Giấy
chứng
nhận

Nhập thông tin thụ lý hồ sơ
Tra cứu ngăn chặn khiếu nại

Nghị
định
43/2014, 01/2017

Hỗ trợ kiểm tra thông tin quy hoạch
trong CSDL bản đồ thông qua số tờ,
số thửa, hiển thị thông tin từ bản đồ.
Lập các báo cáo trong quá trình thụ
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lý
Trả hồ sơ về bộ phận văn thƣ lƣu số

Lấy sơ đồ từ bản đồ đƣa vào trang 3
Lập GCN theo mẫu
Lập và in GCN với chức năng hỗ Nghị định 88,
trợ chỉnh sửa sơ đồ nhà đất
43/2014, 01/2017
Chức năng xử lý sơ đồ từ bản đồ,
lập sơ đồ nhà đất đƣa vào trang 3
của GCN.

3

Lập in GCN

4

- Tra cứu thông tin nhà đất, giấy
Tra cứu theo chứng nhận theo tiêu chí NSD lập Tiêu chí cần quản
tiêu chí xác (số tờ, số thửa, GCN số, địa chỉ,...)
lý và tra cứu thông
định
- Tra cứu lịch sử biến động ứng với tin
quá trình sử dụng
Báo cáo tình hình cấp GCN

5

6

Tiêu chí cần quản
Báo cáo tổng Thống kê theo diện tích cấp, chủ sử
lý và tra cứu thông
hợp(nếu có)
dụng
tin
Tình hình sử dụng giấy chứng nhận
Sử dụng chức năng GIS thực hiện
quản lý bản đồ địa chính gắn quy
hoạch,… và tra cứu thông tin nhà
Yêu cầu bổ trợ
Gắn kết thông đất, xử lý thửa lập sơ đồ thửa đất hỗ
khi cấp GCN theo
tin với Bản đồ trợ cấp GCN
Nghị định 43/2014,
địa chính
Kiểm tra xét duyệt thông tin quy
01/2017
hoạch
Lập bản đồ chuyên đề mục đích sử
dụng, diện tích, tình hình cấp GCN

7

Tích hợp phần Gắn chức năng thụ lý hồ sơ theo Tích hợp toàn vẹn
thụ lý hồ sơ quy trình ISO giải quyết hồ sơ theo hệ thống
theo quy trình cơ chế một cửa
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ISO

Hỗ trợ chức năng gắn phần mềm
Biên nhận với giải quyết hồ sơ
Chuyển hồ sơ sang lƣu trữ
Tích hợp tạo thành một hệ thống
thông tin quản lý xây dựng đô thị
nhà đất

8

Nhận thông tin của phần mềm cấp
Cấp phép xây dựng, biến động, giao
Tích hợp phần thuê đất và đƣa vào khai thác trong Tích hợp toàn vẹn
mềm khác
hệ thống
phần mềm
Chuyển sang cơ quan thuế để xác
định nghĩa vụ tài chính (nếu có)
Ghi nhận thông tin vào bộ sổ hồ sơ
địa chính
II.3. Phân hệ phần mềm quản lý bộ hồ sơ địa chính điện tử

STT

Chức năng

Mô tả chức năng

Căn cứ pháp lý

Quản lý danh sách các thửa đất trên
từng tờ bản đồ
Tra cứu thông tin theo các tiêu chí
Phƣờng/ Xã, số tờ.

1

Quản lý
mục kê

Luật đất đai
Xem thông tin chi tiết về chủ sử
tƣ
dụng đất, thông tin việc sử dụng, Thông
sổ
giấy chứng nhận và quá trình lịch sử 24/2014/TTBTNMT quy định
biến động thửa đất.
các tiêu chuẩn
Chuyển xem thông tin chi tiết trên quản lý về lập sổ
các sổ khác và trên bản đồ địa chính
ứng với thửa đất đƣợc chọn.
Lập trang sổ mục kê đất đai trên
giấy

2

Quản lý danh sách các chủ sử dụng Luật đất đai
Quản lý sổ địa đất trên địa àn Phƣờng Xã.
Thông
tƣ
chính
Tra cứu thông tin theo các tiêu chí 24/2014/TTPhƣờng/ Xã, số tờ, số thửa, họ tên BTNMT quy định
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chủ sử dụng.

các tiêu chuẩn
Xem thông tin chi tiết về chủ sử quản lý về lập sổ
dụng đất, thông tin việc sử dụng,
giấy chứng nhận và quá trình lịch sử
biến động thửa đất.
Chuyển xem thông tin chi tiết trên
các sổ khác và trên bản đồ địa chính
ứng với thửa đất đƣợc chọn.
Lập trang sổ địa chính trên giấy
Quản lý danh sách giấy chứng nhận
đƣợc cấp theo quá trình cấp.
Tra cứu thông tin theo các tiêu chí
Phƣờng/ Xã, số tờ, số thửa, GCN số,
họ tên chủ sử dụng
3

Luật đất đai

Xem thông tin chi tiết về giấy Thông
tƣ
Quản lý sổ cấp
chứng nhận cấp cho chủ sử dụng đất, 24/2014/TTGiấy
chứng
thông tin việc sử dụng và quá trình BTNMT quy định
nhận
lịch sử biến động thửa đất.
các tiêu chuẩn
Chuyển xem thông tin chi tiết trên quản lý về lập sổ
các sổ khác và trên bản đồ địaschính
ứng với thửa đất đƣợc chọn.
Lập trang sổ cấp giấy chứng nhận
trên giấy
Quản lý danh sách giấy chứng nhận
đƣợc cấp theo Nghị định 90/NĐ-CP.

4

Quản lý
đăng ký

Tra cứu thông tin theo các tiêu chí Luật đất đai
Phƣờng/ Xã, số tờ, số thửa, GCN số, Thông
tƣ
sổ họ tên chủ sử dụng
24/2014/TTXem thông tin chi tiết về giấy BTNMT quy định
chứng nhận cấp cho chủ sử dụng đất, các tiêu chuẩn
thông tin việc sử dụng và quá trình quản lý về lập sổ
lịch sử biến động thửa đất.
Lập trang sổ đăng ký trên giấy

5

Quản

lý

sổ

Quản lý danh sách biến động xảy ra

Luật đất đai
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biến động

trên địa bàn theo thời gian.

Thông
tƣ
Tra cứu thông tin theo các tiêu chí 24/2014/TTPhƣờng/ Xã, số tờ, số thửa, GCN số, BTNMT quy định
họ tên chủ sử dụng, thời điểm biến các tiêu chuẩn
quản lý về lập sổ
động
Chuyển xem thông tin chi tiết trên
các sổ khác và trên bản đồ địa chính
ứng với thửa đất đƣợc chọn.
Lập trang sổ biến động trên giấy
Quản lý đầy đủ kho bản đồ địa
chính

6

Bản đồ
chính

địa

Luật đất đai

Thông
tƣ
Chức năng in bản đồ theo chuyên 24/2014/TTđề, yêu cầu quản lý
BTNMT quy định
Công cụ GIS khai thác CSDL các tiêu chuẩn
quản lý về lập sổ
không gian
Tích hợp tạo thành một hệ thống
thông tin quản lý đất đai xây dựng

7

Tích hợp phần Nhận thông tin của phần mềm cấp Tích hợp toàn vẹn
mềm khác
Giấy chứng nhận, biến động, giao hệ thống
thuê đất và đƣa vào khai thác trong
phần mềm

II.4. Phân hệ phần mềm quản lý thông tin hồ sơ nhà đất
Quản lý hồ sơ kê khai nhà đất qua các đợt kiểm kê, kê khai nhà đất
Quản lý hồ sơ ngăn chặn nhà đất do đang thế chấp, tranh chấp hoặc quyết định
của tòa án
Tích hợp hồ sơ thuộc tính qua vị trí địa lý, số tờ, số thửa tạo CSDL GIS tổng
thể hệ thống thông tin nhà đất, xây dựng đô thị
Quản lý giao thuê đất với đất có mục đích sản xuất nông nghiệp, kinh doanh
hoặc đất dự án
Cung cấp thông tin nhà đất và quy hoạch sử dụng đất
II.5. Phân hệ phần mềm quản lý ghi nhận biến động
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STT

Chức năng

Mô tả
Quản lý đầy đủ thông tin kết quả
thụ lý các loại hồ sơ iến động theo
thời gian và loại biến động

1

Tra cứu thông tin GCN trƣớc biến
Quản lý danh động
sách biến động
Đầu vào là các loại GCN khác
nhau [10 loại GCN], kết quả thụ lý
sau biến động là cấp mới/ đổi
GCN88 hoặc cập nhật trang 4 GCN
gốc

Căn cứ pháp lý

Luật đất đai
Nghị
định
01/2017/NĐ-CP,
43/2014/NĐ-CP,
44/2014/NĐ-CP,
47/2014/NĐ-CP

Nhận hồ sơ từ bộ phận biên nhận
hoặc xử lý trực tiếp hồ sơ iến động
Kiểm tra thông tin biên nhận (nếu
có)
Tra cứu bổ sung thông tin GCN
trƣớc biến động (GCN gốc đã có
trong CSDL)

2

Thụ
động

lý

Nghị
định
Nhập thông tin thụ lý hồ sơ (t y 01/2017/NĐ-CP,
43/2014/NĐ-CP,
biến theo loại biến động)
44/2014/NĐ-CP,
Kiểm tra thông tin quy hoạch qua 47/2014/NĐ-CP,
số tờ, thửa
TT17, TT20
Ghi nhận nội dung biến động
Quy trình ISO
Cấp mới, cấp lại GCN (nếu có tùy
thuộc vào loại biến động)
In các báo cáo trong quá trình thụ
lý
Trả hồ sơ về bộ phận văn thƣ cho
số
Lấy sơ đồ từ bản đồ đƣa vào trang
3

3

Lập in GCN

Lập GCN theo mẫu
Lập và in GCN với sơ đồ GCN

Nghị
định
01/2017/NĐ-CP,
43/2014/NĐ-CP,
44/2014/NĐ-CP,
47/2014/NĐ-CP,
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Hỗ trợ xử lý sơ đồ nhà đất từ bản TT17, TT20
đồ trên môi trƣờng CAD/GIS hỗ trợ
NSD lập sơ đồ nhà đất đƣa vào trang
3 của GCN.
Hỗ trợ công cụ chia tách, nhập thửa

4

Tìm kiếm thông tin nhà đất, giấy
chứng nhận theo tiêu chí NSD lập:
Tiêu chí cần quản
Tra cứu theo Số tờ, số thửa, địa chỉ, GCN, chủ,…
lý và tra cứu thông
tiêu chí xác định Hỗ trợ tra cứu thông tin đầu vào
tin
biến động (GCN gốc trƣớc biến
động từ CSDL)
Báo cáo tình hình giải quyết hồ sơ
biến động

5

Báo cáo tổng
hợp

Tiêu chí cần quản
Thống kê theo diện tích cấp, chủ sử lý và tra cứu thông
dụng
tin
Tình hình sử dụng giấy chứng nhận

6

Tra cứu thông tin ngăn chặn đang Tiêu chí cần quản
Hỗ trợ tra cứu xảy ra tại thửa đất, căn nhà đang xử lý và tra cứu thông
năng
chặn, lý biến động thông qua số tờ, số tin
thửa.
khiếu nại
Yêu cầu bổ trợ
Cảnh báo trạng thái ngăn chặn
khi tác nghiệp
Sử dụng chức năng GIS thực hiện Tiêu chí cần quản
quản lý bản đồ địa chính gắn với quy lý và tra cứu thông
hoạch,… và tra cứu thông tin nhà đất tin

7

8

Gắn kết thông
Kiểm tra xét duyệt thông tin quy Yêu cầu bổ trợ
tin với Bản đồ
hoạch
khi tác nghiệp
địa chính
Lập bản đồ chuyên đề mục đích sử TT24/2014/TTdụng, diện tích, tình hình cấp GCN
BTNMT Quy định
về hồ sơ địa chính
Gắn chức năng thụ lý hồ sơ theo
Tích hợp phần
quy trình ISO giải quyết hồ sơ theo Tích hợp toàn vẹn
thụ lý hồ sơ theo
cơ chế một cửa
hệ thống
quy trình ISO
Chức năng gắn với phần mềm Biên
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nhận giải quyết hồ sơ
Chuyển hồ sơ sang lƣu trữ
Tích hợp tạo thành một hệ thống
thông tin quản lý đất đai xây dựng

9

Nhận thông tin GCN xảy ra biến
động của phần mềm cấp Giấy chứng
Tích hợp phần nhận, giao thuê đất đƣa vào xử lý Tích hợp toàn vẹn
biến động
mềm khác
hệ thống
Chuyển sang cơ quan thuế để xác
định nghĩa vụ tài chính (nếu có)
Ghi nhận thông tin vào bộ sổ hồ sơ
địa chính

II.6. Phân hệ phần mềm quản lý cấp phép xây dựng
STT

1

Chức năng

Mô tả

Căn cứ pháp lý

Cấp phép xây dựng với 15 loại
công trình xây dựng: nhà ở, công Luật xây dựng
trình xây dựng, công trình ngầm,
Nghị
định
Cấp giấy phép công trình BTS, công trình theo
59/2015/NĐ-CP
tuyến…
xây dựng
tƣ
Hiển thị thông tin chi tiết GPXD Thông
kết hợp với hiển thị thông tin trên 15/2016/TT-BXD
bản đồ qua số tờ, số thửa
Nhận hồ sơ từ bộ phận biên nhận
(nếu có) hoặc thụ lý trực tiếp GPXD

2

Thụ lý GPXD

tƣ
Kiểm tra thông tin biên nhận, thông Thông
15/2016/TT-BXD
tin hồ sơ có trong CSDL
Yêu cầu bổ trợ khi
Nhập thông tin thụ lý hồ sơ
tác nghiệp
Hỗ trợ kiểm tra thông tin quy hoạch
trong CSDL bản đồ thông qua số tờ,
số thửa
Lập in GPXD và các báo cáo (tùy
Trang 340

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ver 1.0
biến)
Trả hồ sơ về bộ phận văn thƣ cho
số

3

Tìm kiếm thông tin GPXD theo Yêu cầu bổ trợ khi
Tra cứu theo tiêu chí NSD lập (số tờ, số thửa, tác nghiệp
tiêu chí xác lập GPXD số, địa chỉ,...)
Báo cáo tình hình giải quyết hồ sơ
Danh sách hồ sơ xử lý

Yêu cầu bổ trợ khi
tác nghiệp

4

Báo cáo tổng
hợp cấp GPXD

5

Sử dụng chức năng GIS thực hiện
tra cứu thông tin thửa đất, GCN, số
Gắn kết thông nhà trên nền bản đồ địa chính gắn Yêu cầu bổ trợ khi
tin với Bản đồ quy hoạch,… và tra cứu thông tin tác nghiệp
ranh quy hoạch, xây dựng nhà đất
địa chính
Hỗ trợ kiểm tra xét duyệt thông tin
quy hoạch

6

Gắn chức năng thụ lý hồ sơ theo
Tích hợp phần quy trình ISO giải quyết hồ sơ theo
thụ lý hồ sơ cơ chế một cửa
Tích hợp toàn vẹn
theo quy trình
hệ thống
Chức
năng
gắn
với
phần
mềm
Biên
ISO
nhận giải quyết hồ sơ

7

Quản lý toàn bộ GPXD trên địa bàn Yêu cầu quản lý
Quản
lý
đã cấp theo thời gian, số giấy phép, bổ trợ khi tác
GPXD đã cấp
số tờ, số thửa.
nghiệp

8

Tích hợp phần
mềm khác

Tổng hợp chuyên đề cấp phép xây
dựng

Tích hợp tạo thành một hệ thống
thông tin quản lý đất đai xây dựng

Tích hợp toàn vẹn
Nhận thông tin của phần mềm cấp hệ thống
Giấy chứng nhận, số nhà và đƣa vào
khai thác trong phần mềm

II.7. Phân hệ phần mềm quản lý sau cấp phép xây dựng
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STT

1

Chức năng

Mô tả

Căn cứ pháp lý

Quản lý toàn bộ danh sách GPXD
đã đƣợc cấp theo Quyết định Luật xây dựng
Quản
lý 04/2006/QĐ-UBND
Nghị
định
thông
tin Hiển thị chi tiết thông tin GPXD 59/2015/NĐ-CP
GPXD đã cấp
gốc khi thực hiện điều chỉnh thiết kế, Thông
tƣ
điều chỉnh nội dung, cấp bản sao, gia 15/2016/TT-BXD
hạn giấy phép.
Nhận hồ sơ từ bộ phận biên nhận
(nếu có) hoặc thụ lý trực tiếp
Kiểm tra thông tin GPXD gốc

2

Luật xây dựng
Nhập thông tin thu lý, bổ sung điều
Điều chỉnh chỉnh thông tin thiết kế
Nghị
định
thiết kế trong
59/2015/NĐ-CP
Lập Giấy phép xây dựng điều chỉnh
GPXD đã cấp
Thông
tƣ
Lập tờ trình điều chỉnh
15/2016/TT-BXD
Lập thông áo điều chỉnh
Trả hồ sơ về bộ phận văn thƣ cho
số
Nhận hồ sơ từ bộ phận biên nhận
(nếu có) hoặc thụ lý trực tiếp
Kiểm tra thông tin GPXD gốc

3

Điều chỉnh
Nghị
định
Thực hiện điều chỉnh thông tin nội
nội dung trong
59/2015/NĐ-CP
dung thay đổi
GPXD đã cấp
Thông
tƣ
Lập giấy điều chỉnh nội dung
15/2016/TT-BXD
Trả hồ sơ về bộ phận văn thƣ cho
số
Nhận hồ sơ từ bộ phận biên nhận
(nếu có) hoặc thụ lý trực tiếp

4

Luật xây dựng

Cấp bản sao
GPXD đã cấp

Kiểm tra thông tin GPXD gốc
Xác định thời gian cấp bản sao
Lập bản sao GPXD

Luật xây dựng
Nghị
định
59/2015/NĐ-CP
Thông
tƣ
15/2016/TT-BXD
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Trả hồ sơ về bộ phận văn thƣ cho
số

Nhận hồ sơ từ bộ phận biên nhận
(nếu có) hoặc thụ lý trực tiếp

5

Kiểm tra thông tin GPXD, hiệu lực Luật xây dựng
Gia hạn thời GPXD gốc,…
Nghị
định
gian xây dựng Xác định thời hạn và nội dung gia 59/2015/NĐ-CP
GPXD
hạn giấy phép
Thông
tƣ
Lập Giấy gia hạn
15/2016/TT-BXD
Trả hồ sơ về bộ phận văn thƣ cho
số
Báo cáo tình hình giải quyết hồ sơ

9

Luật xây dựng

Các báo biểu Danh sách hồ sơ xử lý
Nghị
định
báo cáo tổng Tổng hợp chuyên đề cấp phép xây 59/2015/NĐ-CP
hợp
dựng
Thông
tƣ
15/2016/TT-BXD
Tích hợp tạo thành một hệ thống
thông tin quản lý đất đai xây dựng

10

Tích
phần
khác

Nhận thông tin của phần mềm cấp
hợp
Giấy chứng nhận, biến động, giao Tích hợp toàn
mềm
thuê đất và đƣa vào khai thác trong vẹn hệ thống
phần mềm
Gắn thông tin với CSDL bản đồ địa
chính – xây dựng

11

Gắn chức năng thụ lý hồ sơ theo
Tích
hợp quy trình ISO giải quyết hồ sơ theo
phần thụ lý hồ cơ chế một cửa.
Tích hợp toàn
sơ theo quy
vẹn hệ thống
Chức
năng
gắn
với
phần
mềm
Biên
trình ISO
nhận giải quyết hồ sơ
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II.8. Phân hệ phần mềm quản lý cấp số nhà, biến động số nhà
STT

Chức năng

Mô tả

Căn cứ pháp lý

(Quản lý) Thụ Nhận hồ sơ từ bộ phận biên nhận
lý cấp số nhà
(nếu có) hoặc thụ lý trực tiếp
Xác định tuyến đƣờng, khu phố và
vị trí căn nhà xin cấp số trên nền bản
đồ qua số tờ số thửa
Nhập thông tin thụ lý hồ sơ số nhà
1

Kiểm tra tồn tại số nhà
Cho số nhà mới
Lập quyết định cấp số nhà

Quyết định thủ tục
cấp số nhà
Yêu cầu quản lý
thực tế đòi hỏi khi
tác nghiệp

Lập tờ trình cấp số nhà
Trả hồ sơ về bộ phận văn thƣ cho
số
(Quản lý) Thụ Nhận hồ sơ từ bộ phận biên nhận
lý cấp đổi số (nếu có) hoặc thụ lý trực tiếp
nhà
Xác định tuyến đƣờng, khu phố và
vị trí căn nhà xin cấp số trên nền bản
đồ qua số tờ số thửa
Nhập thông tin thụ lý hồ sơ số nhà
2

Kiểm tra tồn tại số nhà
Cho số nhà mới
Lập quyết định cấp số nhà

Quyết định thủ tục
cấp số nhà
Yêu cầu quản lý
thực tế đòi hỏi khi
tác nghiệp

Lập tờ trình cấp số nhà
Trả hồ sơ về bộ phận văn thƣ cho
số

3

Tra cứu và Tra cứu thông tin cấp số nhà theo Quyết định thủ tục
quản lý thông tiêu chí ngƣời sử dụng: số nhà cũ, số cấp số nhà
tin cấp số nhà
nhà mới, đƣờng, tên chủ…
Yêu cầu quản lý
Quản lý toàn bộ số nhà đã đƣợc cấp thực tế đòi hỏi khi
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theo địa bàn

tác nghiệp

Hiển thị chi tiết thông tin số nhà đã
cấp
Tra cứu gắn với nền bản đồ

4

Báo cáo tình hình giải quyết hồ sơ

Các báo biểu
báo cáo tổng
hợp

Danh sách hồ sơ hồ sơ số nhà

Quyết định thủ tục
cấp số nhà
Yêu cầu quản lý
thực tế đòi hỏi khi
tác nghiệp

Tích hợp phần Tích hợp tạo thành một hệ thống
mềm khác
thông tin quản lý đất đai xây dựng
Nhận thông tin của phần mềm cấp Tích hợp toàn vẹn
Giấy chứng nhận, biến động, giao hệ thống
thuê đất và đƣa vào khai thác trong
phần mềm

5

6

Tích hợp phần Gắn chức năng thụ lý hồ sơ theo
thụ lý hồ sơ quy trình ISO giải quyết hồ sơ theo
Tích hợp toàn vẹn
theo quy trình cơ chế một cửa.
hệ thống
ISO
Chức năng gắn với phần mềm Biên
nhận giải quyết hồ sơ

II.9. Phân hệ quản trị và thiết lập hệ thống
Quản lý ngƣời/ nhóm ngƣời sử dụng trong hệ thống
Quản trị và phân quyền thực hiện theo chức năng
Thiết lập cấu hình và bộ danh mục chuẩn
Danh mục đơn vị hành chính Tỉnh/ Huyện/ Xã
Danh mục Tờ bản đồ
Danh mục Mục đích sử dung
Danh mục Trạng thái giấy chứng nhận
Danh mục đƣờng
Danh mục sàn, tƣờng, khung, mái
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Danh mục cấp nhà
Danh mục nguồn gốc
Danh mục loại tài sản
Danh mục Loại chứng minh nhân dân
Danh mục giấy phép xây dựng
Danh mục loại công trình
Danh mục nhóm
Danh mục giới hạn sử dụng
Danh mục loại đất
Danh mục loại nhà
Danh mục thuế chung
Danh mục vị trí
Danh mục loại đƣờng
Danh mục mức nộp thuế
Danh mục khoảng miễn giảm
Thiết lập quy trình tác nghiệp theo quy trình ISO ”một cửa”.
II.10. Phần mềm cung cấp thông tin quy hoạch
STT

Chức năng

Mô tả
Nhận hồ sơ từ bộ phận biên nhận (nếu có) hoặc thụ lý
trực tiếp;

1

Tra cứu và trích
xuất thông tin

Kiểm tra thông tin biên nhận, thông tin hiện trạng khu
vực cấp phép;
Định vị thửa đất xin cung cấp thông tin
Kết xuất thông tin
Lập in phiếu cung cấp thông tin
Trả hồ sơ về bộ phận văn thƣ cho số

2

Tra cứu theo Tìm kiếm thông tin quá trình cung cấp thông tin (địa
tiêu chí xác lập
chỉ, ngƣời chủ yêu cầu, thời gian,...)
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Báo cáo tổng
hợp nhu cầu xin
cung cấp thông
tin quy hoạch

3

Báo cáo tình hình giải quyết hồ sơ
Danh sách hồ sơ xử lý
Tổng hợp chuyên đề cấp phép xây dựng

4

Sử dụng chức năng GIS thực hiện tra cứu thông tin
Gắn kết thông thửa đất, GCN, số nhà trên nền bản đồ địa chính gắn
tin với Bản đồ địa quy hoạch,… và tra cứu thông tin ranh quy hoạch, xây
dựng nhà đất
chính
Hỗ trợ kiểm tra xét duyệt thông tin quy hoạch

5

Gắn chức năng thụ lý hồ sơ theo quy trình ISO giải
Tích hợp phần quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa
thụ lý hồ sơ theo
Chức năng gắn với phần mềm Biên nhận giải quyết hồ
quy trình ISO
sơ

6

Quản lý hồ sơ Quản lý toàn bộ thông tin hồ sơ xin cấp thông tin trên
cấp thông tin quy địa àn đã cấp theo thời gian, số giấy phép, số tờ, số
hoạch
thửa.

7

Tích hợp tạo thành một hệ thống thông tin quản lý đất
Tích hợp phần đai xây dựng.
mềm khác
Nhận thông tin của phần mềm cấp Giấy chứng nhận,
số nhà và đƣa vào tra cứu trong phần mềm
II.11. Phần mềm cấp phép đào đường

STT
1

Chức năng

Mô tả

Xem thông tin
Cho xem thông tin chi tiết Giấy phép đào đƣờng kết
Giấy phép đào
hợp với hiển thị thông tin vị trí trên bản đồ
đƣờng
Nhận hồ sơ từ bộ phận biên nhận (nếu có) hoặc thụ lý
trực tiếp

2

Thụ lý cấp phép

Kiểm tra thông tin biên nhận, thông tin hiện trạng khu
vực cấp phép
Nhập thông tin thụ lý hồ sơ
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Lập in Giấy phép đào đƣờng và các báo cáo (tùy biến)
Trả hồ sơ về bộ phận văn thƣ cho số
3

Tìm kiếm thông tin Giấy phép đào đƣờng theo tiêu chí
Tra cứu theo
NSD lập (địa chỉ, Giấy phép đào đƣờng số, thời
tiêu chí xác lập
gian,...)

4

Báo cáo tổng
hợp cấp Giấy
phép đào đƣờng

Báo cáo tình hình giải quyết hồ sơ
Danh sách hồ sơ xử lý
Tổng hợp chuyên đề cấp phép đào đƣờng

5

Sử dụng chức năng GIS thực hiện tra cứu thông tin
Gắn kết thông thửa đất, GCN, số nhà trên nền bản đồ địa chính gắn
tin với Bản đồ địa quy hoạch,… và tra cứu thông tin ranh quy hoạch, xây
dựng nhà đất
chính
Hỗ trợ kiểm tra xét duyệt thông tin quy hoạch

6

Gắn chức năng thụ lý hồ sơ theo quy trình ISO giải
Tích hợp phần quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa
thụ lý hồ sơ theo
Chức năng gắn với phần mềm Biên nhận giải quyết hồ
quy trình ISO
sơ

7

Quản lý Giấy
Quản lý toàn bộ Giấy phép đào đƣờng trên địa àn đã
phép đào đƣờng
cấp theo thời gian, số giấy phép, số tờ, số thửa.
đã cấp

8

Tích hợp tạo thành một hệ thống thông tin quản lý đất
Tích hợp phần đai xây dựng
mềm khác
Nhận thông tin của phần mềm số nhà và đƣa vào khai
thác trong phần mềm

II.12. Phân hệ phần mềm “Dịch vụ tra cứu thông tin”
Gắn mã vạch trên biên nhận hỗ trợ tra cứu tình hình thông tin hồ sơ và kết quả
thụ lý từ các phần mềm trong hệ thống.
Hỗ trợ cung cấp thông tin qua hệ thống SMS
Hỗ trợ cung cấp thông tin qua tổng đài trả lời tự động
Tra cứu trên cổng thông tin
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Tra cứu tổng hợp hồ sơ xử lý theo các quy trình biên nhận
Tra cứu thông tin chi tiết hồ sơ qua các tiêu chí xác lập
Gắn kết trang với cổng thông tin
Theo dõi chi tiết quá trình xử lý hồ sơ
Tích hợp phần thụ lý hồ sơ theo quy trình ISO
III.13. Hệ thống quản lý đất đai xây dựng tại phường
STT
1

Nội dung
Tra cứu thông tin tình hình cấp Giấy chứng
nhận - GCN

Ghi chú
Tra cứu thông tin hồ
sơ cấp GCN

2

Theo dõi lịch sử biến động

Nghiệp vụ Quản lý đất
đai, cần biết thông tin

3

Tra cứu thông tin nhà đất

Nghiệp vụ Quản lý đất
đai, cần biết thông tin

4

Ghi nhận và xác nhận Thông tin hiện trạng
sử dụng.
Gắn thông tin sử dụng với CSDL địa chính

Nghiệp vụ Quản lý đất
đai
Quy trình cấp GCN

5

Quản lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực
đất đai xây dựng

Ghi nhận những vi
phạm sử dụng đất và
quá trình xây dựng công
trình trên đất

6

Quản lý kho hồ sơ địa chính, tra cứu quản lý
hồ sơ theo
- Sổ mục kê
- Sổ cấp GCN
- Sổ địa chính
- Sổ biến động
- Hồ sơ nhà đất [GCN, scan hồ sơ,...]

Cập nhật theo chức
năng ộ hồ sơ địa chính
giấy – TT 24/2014/TTBTNMT Quy định về
hồ sơ địa chính.

7

Cung cấp thông tin nhà đất

Cung cấp theo yêu
cầu,
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8

Quản lý xây dựng đô thị

Biết thông tin hiện
trạng nhà và quá trình
xin phép xây dựng

9

Quản lý số nhà

Biết thông tin hiện
trạng số nhà trong đô thị

10

Tra cứu thông tin hồ sơ liên thông 1 cửa về
đất đai, xây dựng

11

Hệ thống chức năng GIS quản lý kho bản
đồ địa chính
- Hiển thị thông tin bản đồ địa chính
- zoom, pan
- Tìm kiếm và định vị trên bản đồ
- Chức năng quy hoạch
- Chức năng các ản đồ chuyên đề
...

Chức năng quản lý
bản đồ địa chính số

III.14. Hệ thốngCổng thông tin cung cấp dịch vụ đất đai xây dựng trực tuyến
Stt

1

Nôi dung

Mô tả

Tra cứu thông tin đất Tra cứu thông tin hồ sơ nhà đất, tài sản trên
đai và xây dựng [hiện đất, giấy phép xây đựng nhà, số nhà,... trên nền
trạng, quy hoạch, kiểm bản đồ địa chính.
kê]
Tra cứu thông tin quy hoạch từng thửa đất

2

Cung cấp xác thức thông tin thông tin nhà đất
cùng các giới hạn quyền sử dụng đất, thông quy
hoạch theo yêu cầu.

3

Tƣ vấn thủ tục hành Hỏi đáp thủ tục cấp giấy chứng nhận, chuyển
chính
dịch quyền sử dụng nhà đất, xin cấp phép xây
dựng,...

4

Hỗ trợ giao dịch trực Nộp hồ sơ đăng ký giao dịch cấp GCN,
tuyến các hồ sơ lĩnh vực chuyển dịch quyền sử dụng đất, cấp phép xây
đất đai và xây dựng nhà, dựng trên mạng,...
công trình trên đất

Cung cấp dịch vụ công
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5

Tra cứu tình trạng xử lý Theo dõi và tra cứu thông tin tình hình xử lý
hồ sơ, xác nhận hồ sơ hồ sơ nộp tại bộ phận một cửa và trên mạng
và điều hành xử lý.

6

Kê khai, đăng ký thông Kê khai hiện trạng tình hình sử dụng đất
tin quyền sử dụng đất, Xác nhận thay đổi thông tin quyền sử dụng đất
tài sản trên đất và xác
nhận tình trạng sử dụng Xác nhận nguồn gốc, tình hình sử dụng và
tranh chấp nhà đất.
nhà đất.

7

Tra cứu thông tin văn Cung cấp cho ngƣời tra cứu các văn ản pháp
bản pháp quy và hồ sơ quy, thủ tục hành chính, biểu mẫu trong lĩnh
quy trình lĩnh vực đất vực quản lý đất đai xây dựng.
đai và xây dựng đô thị

8

Hệ thống quản trị nội Hệ thống quản trị tin, nội dung trên cổng
dung
thông tin

9

Tích hợp quản lý ngƣời Đăng nhập và theo dõi xác thực ngƣời truy cập
sử dụng với chứng thực với chứng thực chữ ký số.
chữ ký số

5. Kiến trúc về cơ sở dữ liệu
5.1. Mô hình dữ liệu toàn hệ thống
HTTT QL nhà đất và
xây dựng phát triển đô thị

Lớp hạ tầng kỹ thuật

Qui
trình

Hồ

Lớp qui hoạch

sơ
nhà
đất

Lớp thủy hệ

Hồ

xử

sơ

lý

xây
lỳ

dựng
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Sở Tài nguyên Môi trƣờng và Phòng TNMT
Phân vùng dữ liệu nền địa chính chính quy, hồ sơ đất đai
Phân vùng dữ liệu quy hoạch
Phân vùng dữ liệu hồ sơ luân chuyển xử lý và lƣu trữ.
Sở Xây dựng và Phòng Quản lý đô thị / Công thƣơng
Phân vùng dữ liệu về quản lý xây dựng
Phân vùng dữ liệu về quản lý đô thị, hạ tầng đô thị
Phân vùng dữ liệu hồ sơ luân chuyển xử lý và lƣu trữ.
Văn phòng UBND Huyện
Phân vùng dữ liệu tiếp nhận luân chuyển xử lý hồ sơ
Phân vùng dữ liệu điều hành và chỉ đạo xử lý hồ sơ
5.2. Mô hình chuẩn CSDL địa chính

Trang 352

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ver 1.0

Nhóm dữ liệu về
biên giới, địa giới

Nhóm dữ liệu về
giao thông

Nhóm dữ liệu về
thủy hệ

Nhóm dữ liệu
về điểm khống
chế toạ độ và
độ cao

Nhóm dữ liệu
về quyền

CSDL Địa chính
Nhóm dữ liệu
về người

Nhóm dữ liệu
về tài sản

Nhóm dữ liệu về
quy hoạch

Nhóm dữ liệu về
thửa đất

Nhóm dữ liệu về
địa danh và ghi
chú

5.3. Mô hình chuẩn CSDL xây dựng phát triển đô thị

Mô hình chuẩn CSDL đất đai và xây dựng phát triển đô thị
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Với hiện trạng CSDL địa chính tại cấp quận huyện và Sở tài nguyên môi
trƣờng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, toàn ộ nhóm thông tin chƣa thể hiện đầy đủ theo
chuẩn CSDL địa chính ban hành cần thực hiện chuyển đổi và nhập bổ sung các
nhóm thông tin thiếu (có thể không có đầy đủ thông tin theo thực tế).
Chuẩn dữ liệu trao đổi giữa 3 cấp Phƣờng/Xã – Huyện/ Thành phố – Tỉnh [Sở
Tài nguyên môi trƣờng] và tổng hợp báo cáo với Bộ Tài nguyên Môi trƣờng theo
yêu cầu:
Dữ liệu xuất và nhập theo dạng lƣợc đồ ứng dụng: GML;
Tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan: ISO 19136:2007;
Bảng mã ký tự để mã hoá: UTF8.
Tham chiếu đảm bảo theo quy định Tổng Cục địa chính tại địa chỉ
www.gdla.gov.vn/chuantraodoidc.
Chuẩn trao đổi quy định thông tin trao đổi từ cấp Phƣờng/Xã – Huyện – Tỉnh/
Thành phố và tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên Môi trƣờng với dữ liệu trích xuất từ
các cấp hoặc theo chuyên mục tờ bản đồ, biến động.
Chuẩn trao đổi dữ liệu giữa các cấp đƣợc mô tả gắn liền với siêu dữ liệu đặc tả
với các thành phần thông tin
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Nhóm thông tin mô tả về siêu dữ liệu địa chính;
Nhóm thông tin mô tả về dữ liệu địa chính;
Nhóm thông tin mô tả về chất lƣợng dữ liệu địa chính;
Nhóm thông tin mô tả về hệ quy chiếu toạ độ;
Nhóm thông tin mô tả về cách thức trao đổi, phân phối dữ liệu địa chính.
5.4. Mô hình chuẩn liên thông dữ liệu nhà đất và xây dựng phát triển đô thị

5.5. Xây dựng CSDL đất đai xây dựng từ CSDL địa chính do Sở TNMT thực
hiện
Cơ sở dữ liệu đất đai gồm hai thành phần: dữ liệu bản đồ địa chính và các dữ
liệu thuộc tính địa chính. Hai thành phần này phải đƣợc liên kết một cách thống
nhất với nhau, không có sự sai lệch, trùng lặp.
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Cơ sở dữ liệu đất đai xây dựng đƣợc xây dựng từ dữ liệu bản đồ địa chính đã
có và các thông tin mô tả về chủ sử dụng trong bộ hồ sơ đất đai đã có, GCNQSDĐ
đã cấp, hồ sơ xin cấp phép GPXD và quản lý sau cấp phép.
Cơ sở dữ liệu đất đai phải đƣợc cập nhật các biến động đất đai đã xảy ra trƣớc
đây và cung cấp công cụ để thƣờng xuyên cập nhật biến động vào trong cơ sở dữ
liệu sau khi dự án kết thúc. Biến động đất đai cần đƣợc cập nhật lên cả dữ liệu bản
đồ địa chính và các dữ liệu thuộc tính địa chính đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ
và hoàn chỉnh của thông tin đất đai;
Cơ sở dữ liệu liên kết các thông tin về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất (giấy đỏ), sở hữu nhà (giấy hồng) từ trƣớc đến nay với dữ liệu bản đồ địa chính
chính qui;
Giữa các tài liệu đƣợc kiểm tra phải đảm bảo tính chính xác và thống nhất
giữa các tài liệu với nhau:
Giữa bản đồ địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ theo dõi biến động;
Giữa bản đồ gốc và các bản sao của hồ sơ địa chính;
Giữa hồ sơ địa chính với giấy chứng nhận và hiện trạng sử dụng đất.
Có sự liên thông giữa hồ sơ đất đai, xây dựng và hồ sơ iên nhận luân chuyển
diều hành xử lý theo mô hình một cửa.
Cơ sở dữ liệu đất đai xây dựng tuân theo Luật đất đai 2003, Luật xây dựng,
các thông tƣ Nghị định kèm theo và các quy định chuẩn hóa của Bộ Tài nguyên
Môi trƣờng và Bộ Xây dựng. Loại đất của thửa đất trên bản đồ địa chính và mục
đích sử dụng của thửa đất trong hồ sơ đất đai trƣớc đây theo Luật đất đai 1993 cần
thiết chuyển đổi, điều tra chỉnh lại theo mục đích sử dụng của Luật đất đai 2003.
Việc lập, chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính và nội dung CSDL đất đai tuân
theo những quy định của Luật Đất Đai 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15
tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
Đất đai; Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT Quy định về hồ sơ địa chính.
Các nhóm thông tin trong cơ sở dữ liệu cần xác lập theo các phân vùng: Phân
vùng dữ liệu quản lý địa chính; Phân vùng dữ liệu quản lý xây dựng; Phân vùng dữ
liệu quản lý đô thị; Phân vùng dữ liệu tiếp nhận luân chuyển xử lý hồ sơ; Phân
vùng dữ liệu không gian nền địa chính – xây dựng; Phân vùng dữ liệu quy hoạch;
Phân vùng dữ liệu hạ tầng... theo 2 loại cơ sở dữ liệu:
Cơ sở dữ liệu bản đồ không gian
+ CSDL bản đồ địa hình
+ CSDL bản đồ địa chính
Trang 356

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ver 1.0
+ CSDL bản đồ giải thửa các thời kỳ
+ CSDL bản đồ quy hoạch sử dụng đất
+ CSDL bản đồ quy hoạch giao thông
+ CSDL quy hoạch đồ án
+ CSDL quy hoạch xây dựng chi tiết
+ CSDL quy hoạch chuyên ngành
Cơ sở dữ liệu thuộc tính
+ CSDL địa chính
+ CSDL bản đồ giải thửa các thời kỳ
+ CSDL quy hoạch SDĐ
+ CSDL quy hoạch giao thông
+ CSDL đồ ánquy hoạch
+ CSDL quy hoạch xây dựng đô thị
+ CSDL hồ sơ nhà đất và giấy chứng nhận
+ CSDL hồ sơ giao đất
+ CSDL kê khai đăng ký
+ CSDL nhà thuộc sở hữu nhà nƣớc
+ CSDL ngăn chặn
+ CSDL cấp phép xây dựng
+ CSDL số nhà
+ CSDL hạ tầng kỹ thuật
Bản đồ địa chính hiện mang tính pháp lý, các loại bản đồ khác chỉ mang tính
chất tham khảo, sử dụng cho các trƣờng hợp tranh chấp hoặc các giấy chứng nhận
đã cấp trƣớc đây. Một số quận huyện đã số hóa bản đồ giải thửa, sơ đồ nền nhƣng
độ chính xác không cao do chất lƣợng tài liệu gốc và không có cơ sở để nán chỉnh.
Ngoài ra các loại bản đồ về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông, quy
hoạch xây dựng, lộ giới, hẻm giới đƣa vào để quản lý cần đƣợc chuẩn hóa theo tiêu
chuẩn Vn2000 về quy định dữ liệu bản đồ.
Hiện trạng tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng đang thực
hiện dự án xây dựng CSDL địa chính toàn tỉnh. Tiêu chuẩn nghiệm thu và bàn giao
CSDL địa chính đƣợc quy định theo thông tƣ 17/2010/TT-BTNMT về chuẩn
CSDL địa chính và bộ hồ sơ địa chinh [Sổ mục kê, sổ địa chính, sổ biến động, sổ
Trang 357

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ver 1.0
đăng ký iến động] cần nghiệm thu theo thông tƣ 24/2014/TT-BTNMT Quy định
về hồ sơ địa chính. HTTT quản lý đất đai xây dựng cần có giải pháp thừa kế sử
dụng và tích hợp CSDL này để đƣa vào vận hành, giải pháp chuyển đổi tích hợp dữ
liệu cần thoả mãn:
Có bộ công cụ chức năng đảm bảo xuất và nhập dữ liệu theo chuẩn trao đổi dữ
liệu quy định trong chuẩn CSDL địa chính [Đây là phƣơng án tối ƣu cho việc tích
hợp và trao đổi dữ liệu giữa các cấp và giữa các hệ thống thông tin và không phụ
thuộc vào nhà cung cấp giải pháp];
Xây dựng phƣơng án chuyển đổi CSDL địa chính đang xây dựng tại Sở
TNMT và tích hợp vào HTTT đất đai xây dựng theo kiến trúc chung toàn tỉnh.
CSDL địa chính đƣợc chuẩn hóa sẽ bao gồm gồm khối thông tin sau:
Dữ liệu thửa đất: mã thửa đất, diện tích thửa đất…;
Dữ liệu ngƣời sử dụng đất: mã đối tƣợng sử dụng, thông tin về ngƣời sử dụng
đất: tên, địa chỉ, chứng minh nhân dân .v.v.;
Dữ liệu về ngƣời quản lý đất;
Dữ liệu về hình thức sử dụng đất chung, riêng đƣợc xây dựng đối với các thửa
đất đã đƣợc cấp Giấy chứng nhận;
Dữ liệu mục đích sử dụng đất;
Dữ liệu nguồn gốc sử dụng đất đƣợc xây dựng đối với các thửa đất đã đƣợc
cấp Giấy chứng nhận;
Dữ liệu thời hạn sử dụng đất đƣợc xây dựng đối với các thửa đất đã đƣợc cấp
Giấy chứng nhận;
Dữ liệu nghĩa vụ tài chính về đất đai đƣợc xây dựng đối với các thửa đất đƣợc
cấp Giấy chứng nhận;
Dữ liệu những hạn chế về quyền sử dụng đất đƣợc xây dựng đối với những
thửa đất đã đƣợc cấp Giấy chứng nhận;
Dữ liệu về giá đất đƣợc xây dựng đối với những thửa đất đang sử dụng vào
các mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, đất
ở và đất chuyên dùng;
Dữ liệu tài sản gắn liền với đất đƣợc xây dựng đối với các thửa đất đƣợc cấp
Giấy chứng nhận có ghi nhận về tài sản gắn liền với đất;
Dữ liệu về Giấy chứng nhận đƣợc thể hiện đối với các thửa đất đã đƣợc cấp
Giấy chứng nhận;
Dữ liệu những biến động về sử dụng đất trong quá trình sử dụng;
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Dữ liệu về các đối tƣợng chiếm đất nhƣng không tạo thành thửa đất.
Bản đồ địa chính chính quy theo tiêu chuẩn Bộ TNMT ban hành.
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PHỤ LỤC 7: HỆ THỐNG THÔNG TIN DÂN CƢ
1. Mô hình tổng thể CSDL dân cƣ
Mô hình hệ thống thông tin Dân cƣ ao gồm 09 hệ cơ sở dữ liệu thành phần của
09 Sở chuyên ngành và các ban ngành. Dựa vào tính kế thừa của các phân hệ
CSDL, hệ thống thông tin Dân cƣ đƣợc phân làm 03 tầng dữ liệu chính:
1.1. CSDL nền về con ngƣời:
Quản lý hệ cơ sở dữ liệu này quản lý các thông tin cơ ản nhất về ngƣời dân bao
gồm: nhân thân, khai sinh, khai tử, hộ khẩu,… Hệ CSDL bao gồm 02 phân hệ:
- CSDL Dân cƣ của CA Tỉnh
- CSDL Hộ tịch của Sở Tƣ pháp
1.2. CSDL cán bộ công chức
Quản lý thông tin về cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan hành chính
Nhà nƣớc, các đơn vị sự nghiệp; cán bộ Phƣờng/Xã/Thị trấn; các đối tƣợng hƣởng
lƣơng từ ngân sách Nhà nƣớc chịu sự quản lý của Nhà nƣớc trực tiếp của Ủy ban
nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Kế thừa các thông tin về con ngƣời từ tầng CSDL
Con ngƣời. Hệ CSDL gồm 1 phân hệ:
- CSDL Cán bộ công chức của Sở Nội vụ
1.3. CSDL chuyên ngành
Hệ CSDL này kế thừa các thông tin từ tầng CSDL cán bộ công chức và tầng
CSDL về con ngƣời để bộ sung thêm các thông tin chuyên ngành về 1 cán bộ công
chức. Hệ CSDL bao gồm các phân hệ chuyên ngành:
- CSDL Giáo viên & Học sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo;
- CSDL Lao động của Sở Lao động – Thƣơng Binh – Xã hội;
- CSDL Khoa học & Công nghệ của Sở Khoa học & Công nghệ;
- CSDL Khiếu nại & Tố cáo của Thanh tra ;
- CSDL Ngƣời phạm tội và Vụ án của Viện Kiểm sát;
- CSDL thi đua khen thƣởng.
2. Các Mô hình thành phần
2.1. Mô hình chung:
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Phân bố các CSDL thuộc HTTT Dân cư

Giáo viên &
Học sinh

Lao động

Cán bộ công chức

Dân cư

KH&CN

KN&TC

Thi đua
Khen thưởng

Người Phạm tội
& Vụ án

CSDL
CSDL
Chuyên
Chuyên
ngành
ngành

CSDL
CSDLCán
Cánbộ
bộ
công
chức
công chức

Hộ tịch

CSDL nền về
con người
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2.2.

Hệ CSDL nền về con ngƣời

CSDL Dân cƣ
Phần mềm:
1- Quản lý số lƣợng dân cƣ: Quản lý hộ
khẩu thường trú; Quản lý hộ khẩu tạm trú
có thời hạn.
2- Quản lý chất lƣợng dân: quản lý chất
lượng nhân khẩu.
3- Quản lý về sự biến động dân cƣ: Quản lý
tạm trú, tạm vắng các đối tượng vãng lai.
4- Quản lý về việc cấp phát & quản lý
CMND: Quản lý CMND
5- An ninh & trật tự xã hội: Quản lý các
nhân khẩu đặc biệt

CÔNG AN TỈNH

HỆ CSDL nền về
CON NGƢỜI

CSDL Hộ tịch
Phần mềm:
1- Chứng nhận trích lục
2 - Chứng nhận mất bộ
3 – Đăng ký khai sinh, cấp bản sao khai sinh
4 – Đăng ký kết hôn, cấp bản sao chứng
nhận kết hôn
5 – Đăng ký nhận con nuôi, cấp bản sao
quyết định công nhận việc nuôi con nuôi
6 – Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con ,cấp bản
sao quyết định công nhận cha, mẹ, con
7 – Đăng ký nhận giám hộ, thay đổi, chấm
dứt giám hộ, cấp bản sao quyết định
8 – Đăng ký khai tử, cho phép mai táng, cấp
bản sao giấy khai tử
9 - Ghi chú quyết định cho thay đổi, cải
chính hộ tịch

SỞ TƢ PHÁP
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2.3. Hệ CSDL Cán bộ công chức
3. Hệ CSDL Cán bộ công chức

HỆ CSDL CÁN BỘ
CÔNG CHỨC

CSDL CBCC

SỞ NỘI VỤ

Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức thuộc các cơ quan hành chính Nhà
nƣớc, các đơn vị sự nghiệp; cán bộ xã,
phƣờng, thị trấn; các đối tƣợng hƣởng lƣơng
từ ngân sách Nhà nƣớc chịu sự quản lý của
Nhà nƣớc trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu

2.4. Hệ CSDL Chuyên ngành
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Thanh tra
Tỉnh

KH&CN
Phần mềm:
1- PM quản lý & đăng ký đề tài khoa học
2- Hệ Q. lý chuyên gia và tỗ chức khoa học
Lớp điểm công trình xây dựng

SỞ
KH&CN

Thanh tra

Giáo viên
Phần mềm:
& Học
1- Quản lý Giáo viên
SỞ GD-ĐT
Lớp địa giới
2- Quản lý sinh
Học sinh
hành chính

HỆ CSDL
CHUYÊN NGÀNH

HĐ Thi Đua
Khen
Thƣởng
Phần mềm:Quản
lý Thi đua
khen thƣởng
Quản lý Thi đua Khen thýởng

Lao động
Phần mềm:
1- Q. lý hệ thống giới thiệu
việc làm
2- Q. lý lao động - tiền lƣơng
DN
3- Quản lý thông tin Doanh
nghiệp
4- Quản lý tai nạn lao động
5- Q.lý đăng ký sử dụng thiết
bị LĐ
6- Quản lý thanh tra và xử lý
vi phạm an toàn - vệ sinh lao
động
7- Quản lý thông tin điều tra
thực trạng công tác bảo hộ lao
động
8- Quản lý công tác dạy

Phần mềm:
1- Quản lý đõn tranh chấp khiếu nại, tố cáo tại 6 cõ
quan tham mýu
2- Quản lý đõn tranh chấp khiếu nại, tố cáo tại các
quận huyện

SỞ LĐ-TBXHXH

Viện Kiểm
sát

Ngƣời phạm
tội
Hê quản lý vụ án & tội phạm:
- Quản lý tin
báo,
& Vụ
án tố giác tội
phạm, đơn khiếu nại, tố cáo
- Quản lý kiểm sát hình sự từ
điều tra đến xét xử sơ thẩm
- Quản lý kiểm sát xét xử
phúc thẩm, tái thẩm, giám đốc
thầm hình sự
- Quản lý kiểm sát giam giữ
- Q. lý kiểm sát thi hành án
hình sự
- Q. lý các quy định về biểu
mẫu báo cáo T.kê liên quan
đến tác nghiệp
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3. Các Sở/Ngành tham gia vào hệ thống thông tin dân cƣ
1. Công an tỉnh: dự án “CSDL dân cƣ”;
2. Sở Nội vụ: “dự án Quản lý cán bộ công chức tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”;
3. Sở Tƣ pháp: “dự án Ứng dụng CNTT vào nghiệp vụ chuyên môn tại Sở Tƣ
pháp”;
4. Sở Lao động – Thƣơng inh – Xã hội: “HTTT điều hành Lao động – Thƣơng
binh – Xã hội”;
5. Sở Giáo dục Đào tạo: “dự án Ứng dụng CNTT tại Sở GD-ĐT”;
6. Sở Khoa học và Công nghệ: “dự án Tin học hóa Sở KH&CN”;
7. Viện Kiểm sát: “dự án Ứng dụng CNTT trong công tác thống kê hình sự,
thống kê tội phạm”;
8. Thanh tra Tỉnh: “dự án Hệ quản lý đơn tranh chấp khiếu nại tố cáo”;
9. Hội đồng Thi đua Khen thƣởng: dự án “Tin học hóa Hội đồng thi đua khen
thƣởng”.
Các Sở/Ngành tham gia vào Hệ thống thông tin Dân cư
Công an thành phố

Sở LĐ-TB-XH

Sở Tư pháp

Sở KH&CN

Sở Nội Vụ

HTTT Dân cư

Sở Giáo dục & Đào
tạo

Thanh tra TP
Viện kiểm sát

Hội đồng Thi đua
Khen thưởng

Các dự án của các Sở/Ngành liên quan đến hệ thống thông tin dân cƣ
1) Dự án “ SDL dân cư” của Công an Tỉnh
1.1. Mục tiêu dự án:
Ứng dụng CNTT vào công tác quản lý dân cƣ trong các khâu: tiếp
nhận, xử lý, quản lý, lƣu trữ, tra cứu, xác minh nhân, hộ khẩu; CMND; các
đối tƣợng đặc biệt; qua đó giúp tăng hiệu quả quản lý và xử lý các vấn đề:
i. Quản lý số lƣợng dân cƣ (số lƣợng nhân khẩu, hộ khẩu thƣờng trú; tạm
trú có thời hạn trên địa bàn Tỉnh: triển khai các phần mềm: Quản lý hộ
khẩu thƣờng trú; Quản lý hộ khẩu tạm trú có thời hạn.
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ii. Quản lý chất lƣợng dân cƣ (về giáo dục, đào tạo, lao động, y tế, …):
triển khai phần mềm: quản lý chất lƣợng nhân khẩu.
iii. Quản lý về sự biến động dân cƣ (tình hình tạm trú, tạm vắng của các
đối tƣợng vãng lai; tình hình di chuyển nhân, hộ khẩu trên địa àn…):
triển khai phần mềm Quản lý tạm trú, tạm vắng các đối tƣợng vãng lai.
iv. Quản lý về việc cấp phát & quản lý CMND: triển khai phần mềm:
Quản lý CMND
v. An ninh & trật tự xã hội: Quản lý các nhân khẩu đặc biệt.
1.2. Các phần mềm:
STT

Hệ thống/Phần mềm

1

Công cụ xây dựng dữ liệu đầu kỳ

2

Chƣơng trình quản lý việc cấp phát/thu hồi CMND

3

Chƣơng trình quản lý hộ khẩu thƣờng trú

4

Chƣơng trình quản lý tạm trú có thời hạn

5

Chƣơng trình quản lý nhân khẩu đặc biệt

6

Chƣơng trình quản lý tàng thƣ hộ khẩu, tàng thƣ CMND

7

Chƣơng trình quản lý tạm trú, tạm vắng các đối tƣợng vãng lai

8

Chƣơng trình quản lý chất lƣợng nhân khẩu

9

Công cụ tích hợp CSDL dân cƣ với các CSDL khác (phục vụ khai
thác, chia sẻ thông tin giữa các ngành, phục vụ lãnh đạo Tỉnh & công
dân)

10

Web nội bộ ngành CA (phạm vi Tỉnh)

1.3. Mô hình CSDL:
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2) Dự án “Quản lý cán bộ công chức”
2.1. Mục tiêu dự án:
Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) về đội ngũ cán ộ, công chức, viên chức thuộc
các cơ quan hành chính Nhà nƣớc, các đơn vị sự nghiệp; cán bộ xã, phƣờng, thị
trấn; các đối tƣợng hƣởng lƣơng từ ngân sách Nhà nƣớc chịu sự quản lý của Nhà
nƣớc trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Hệ thống cần quản lý
đƣợc trên 80.000 công chức, viên chức của tỉnh.
2.2. Phần mềm:
- Công cụ tạo dữ liệu đầu kỳ
- Phần mềm quản lý cán bộ công chức
3) Dự án “Ứng dụng CNTT vào nghiệp vụ chuyên môn tại Sở Tư pháp” của
Sở Tư pháp.
3.1. Mục tiêu dự án:
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- Xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tập trung tại Sở
Tƣ pháp, và Tƣ pháp Huyện, thành phố, Phƣờng/Xã là nơi phát sinh và cung
cấp số liệu.
- Tin học hóa công tác quản lý công chứng tại tất cả các phòng công chứng
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bằng cách lắp đặt hệ thống cáp trục hoặc
cáp quang tại phòng công chứng và triển khai phần mềm quản lý công
chứng – chứng thực do Bộ Tƣ pháp triển khai.
- Tin học hóa công tác quản lý Hộ tịch tại tất cả Huyện, thành phố,
Phƣờng/Xã trên địa bàn Tỉnh .
- Xây dựng hệ thống máy chủ trung tâm tại Sở Tƣ pháp, trập trung tất cả
CSDL trong lĩnh vực quản lý công chứng – chứng thực từ các phòng công
chứng và hộ tịch các Huyện, Phƣờng/Xã về Sở Tƣ pháp.
3.2. Phần mềm
Stt

Phần mềm

1

Chứng nhận trích lục (trích lục cấp bản sao)

2

Chứng nhận mất bộ

3

Đăng ký khai sinh, cấp bản sao khai sinh

4

Đăng ký kết hôn, cấp bản sao chứng nhận kết hôn

5

Đăng ký nhận con nuôi, cấp bản sao quyết định công nhận việc nuôi
con nuôi

6

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con ,cấp bản sao quyết định công nhận
cha, mẹ, con

7

Đăng ký nhận giám hộ, thay đổi, chấm dứt giám hộ, cấp bản sao
quyết định

8

Đăng ký khai tử, cho phép mai táng, cấp bản sao giấy khai tử

9

Ghi chú quyết định cho thay đổi, cải chính hộ tịch

4) Dự án “HTTT điều hành Lao động – Thương binh – Xã hội” của Sở Lao
động – Thương binh – Xã hội
4.1. Mục tiêu dự án:
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- Trang bị phần mềm quản lý công tác văn phòng nhằm nâng cao hiệu quả
công tác điều hành của lãnh đạo và chất lƣợng họat động tác nghiệp của các
chuyên viên Sở.
- Trang bị phần mềm quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả
và chất lƣợng cung cấp dịch vụ của Sở bằng cơ chế “Một cửa” nhờ quản lý
và giám sát chặt chẽ tiến độ và quá trình tiếp nhận, xử lý và hoàn trả kết quả
giải quyết hồ sơ của tổ chức và công dân.
- Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý chuyên môn của Sở.
4.2. Phần mềm:
Stt

Phần mềm

1

Quản lý hệ thống giới thiệu việc làm

2

Quản lý lao động - tiền lƣơng DN

3

Quản lý thông tin Doanh nghiệp

4

Quản lý tai nạn lao động

5

Quản lý đăng ký sử dụng thiết bị LĐ

6

Quản lý thanh tra và xử lý vi phạm an toàn - vệ sinh lao động

7

Quản lý thông tin điều tra thực trạng công tác bảo hộ lao động

8

Quản lý công tác dạy nghề

5) Sở Giáo dục Đào tạo: “dự án Ứng dụng CNTT tại Sở GD-ĐT”
5.1. Mục tiêu dự án
- Xây dựng CSDL học sinh các cấp trong toàn tỉnh để phục vụ công tác quản
lý, thống kê báo cáo và lập kế hoạch.
- Xây dựng CSDL giáo viên toàn tỉnh phục vụ công tác quản lý, thuyên
chuyển, lập kế hoạch và áo cáo lãnh đạo.
- Xây dựng hệ thống lƣu trữ và chia sẻ các tài nguyên giảng dạy cho giáo viên
toàn tỉnh, hỗ trợ giáo viên tra cứu tham khảo trong qúa trình đổi mới phƣơng
pháp dạy và học góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục-đào tạo.
- Xây dựng CSDL quản lý Cơ sở vật chất các trƣờng trong tỉnh.
5.2. Phần mềm:
Stt

Phần mềm
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1

Quản lý học sinh

2

Quản lý giáo viên

6) Sở Khoa học và Công nghệ: “dự án Tin học hóa Sở KH& N”
6.1. Mục tiêu dự án
Xây dựng 4 hệ thống:
- Hệ thống thông tin Khoa học Công nghệ
- Hệ thống thông tin Sở hữu trí tuệ
- Hệ thống thông tin Tiêu chuẩn – Đo lƣờng - Chất lƣợng
- Trang thông tin điện tử phục vụ điều hành
6.2. Phần mềm liên quan đến hệ thống Dân cƣ
Stt

Phần mềm

1

Quản lý & đăng ký đề tài khoa học

2

Quản lý chuyên gia và tổ chức khoa học

7) Viện Kiểm sát: “dự án Ứng dụng CNTT trong công tác th ng kê hình sự,
th ng kê tội phạm”
7.1. Mục tiêu dự án
- Hoàn thiện quy trình thu thập vá xử lý thông tin thống kê hình sự thống kê tội phạm
- Xây dựng quy định về sử dụng, cập nhật, khai thác số liệu thống kê
hình sự - thống kê tội phạm
- Xây dựng kho dữ liệu vụ án và ngƣời phạm tội thuộc phạm vi án hình
sự - thống kê tội phạm
- Xây dựng chƣơng trình phần mềm cho phép cập nhật cơ sở dữ liệu,
thống kê, phân tích dữ liệu theo nhiều chiều, nhiều tiêu thức khác nhau
7.2. Phần mềm
Stt

Phần mềm
Quản lý Vụ án và Tội phạm:
- Quản lý tin báo, tố giác tội phạm, đơn khiếu nại, tố cáo

1

- Quản lý kiểm sát hình sự từ điều tra đến xét xử sơ thẩm
- Quản lý kiểm sát xét xử phúc thẩm, tái thẩm, giám đốc thầm
hình sự
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- Quản lý kiểm sát giam giữ
- Quản lý kiểm sát thi hành án hình sự
- Quản lý các quy định về biểu mẫu báo cáo Thống kê liên quan
đến tác nghiệp
8) Thanh tra Tỉnh: “dự án Hệ quản lý đơn tranh chấp khiếu nại t cáo”
8.1. Mục tiêu dự án
- Xây dựng hệ thống thông tin, CSDL, phần mềm ứng dụng mang tính thống
nhất, chuẩn hóa, đồng ộ phục vụ việc quản lý “Đơn thƣ tranh chấp, khiếu
nại, tố cáo” xuyên suốt từ đơn vị đầu mối đến đơn vị phối hợp.
- Vận hành khai thác hệ thống, phục vụ việc quản lý “Đơn thƣ tranh chấp,
khiếu nại, tố cáo” xuyên suốt từ UBND tỉnh đến các Sở - Ngành, Huyện,
thành phố.
8.2. Phần mềm
Stt

Phần mềm

1

Quản lý đơn tranh chấp khiếu nại, tố cáo tại 6 cơ quan tham mƣu

2

Quản lý đơn tranh chấp khiếu nại, tố cáo tại các quận huyện

9) Hội đồng Thi đua Khen thưởng dự án “Tin học hóa Hội đồng thi đua
khen thưởng ”
9.1. Mục tiêu dự án
- Trang bị phần mềm quản lý công tác văn phòng nhằm nâng cao hiệu quả
công tác điều hành của lãnh đạo và chất lƣợng họat động tác nghiệp của các
chuyên viên.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu Thi đua, Khen thƣởng của tất cả đơn vị, cá nhân trên
toàn tỉnh
9.2. Phần mềm liên quan đến hệ thống Dân cƣ:
Stt
1

Phần mềm
Quản lý Thi đua khen thƣởng

4. Lộ trình xây dựng hệ thống thông tin Dân cƣ và kế hoạch triển khai
Nhằm đảm bảo tiến độ triển khai các dự án thành phần, đáp ứng nhu cầu ứng
dụng CNTT của các Sở/Ngành tham gia vào hệ thống thông tin Dân cƣ. Do đó,
không thể xây dựng hệ thống theo đúng quy trình các tầng dữ liệu. Các dự án xây
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dựng CSDL và triển khai phần mềm sẽ thực hiện riêng lẽ, việc kế thừa, trao đổi
thông tin sẽ đƣợc thực hiện khi các tầng dự liệu đƣợc xây dựng hoàn chỉnh. Do đó,
cần xác định rõ các dữ liệu cần trao đổi, cơ chế trao đổi giữa các phân hệ.

Thông tin về con người

Thông tin cán bộ công chức

Thông tin chuyên ngành
Lao động, KH&CN, khiếu nại - Tố cáo,
Giáo viên,...

[ Thông tin trao đổi, kế thừa ]
Dựa vào tình hình triển khai các dự án thành phần của hệ thống thông tin Dân
cƣ và mô hình thổng thể của hệ thống. Lộ trình xây dựng đƣợc đề xuất nhƣ sau:
1) Giai đoạn 1: Năm 2017– 2018
1.1. Sở-Ngành:
Xây dựng hệ thống thông tin nền về con ngƣời bao gồm 02 phân hệ:
 Phần mềm quản lý và CSDL dân cƣ của Công an tỉnh và CSDL Hộ tịch,
trong đó khẩn trƣơng xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tích trƣớc:
- Triển khai 09 phần mềm Hộ tịch đến cấp Huyện;
- Xây dựng thiết kế CSDL dân cƣ và 04 phần mềm quản lý thông tin
dân cƣ:.
Stt

Phần mềm

1

Quản lý Cấp CMND

2

Quản lý hộ khẩu thƣờng trú

3

Quản lý Hộ khẩu tam trú có thời hạn

4

Quản lý Nhân khẩu đặc biệt

- Xây dựng hệ thống thông tin cán bộ công chức:
 Phát triển, kế thừa từ thiết kế CSDL của hệ Con ngƣời đang thực hiện,
xây dựng CSDL Cán bộ công chức:
Trang 372

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ver 1.0

- Xây dựng hệ thống thông tin cán bộ công chức gồm: cơ sở dữ liệu và
phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Sở Nội Vụ.
- Xây dựng phần mềm tạo dữ liệu đầu kỳ: chuyển đổi dữ liệu về Giáo
viên của Sở Giáo dục Đào tạo đã có.
- Từ nhu cầu liên thông kết nối các hệ CSDL ta nhận thấy cần có số
cho cá nhân từ khi mới chào đời (USA:số an sinh xã hội) và khi lớn lên có
thể là số chứng minh nhân dân (USA:số bằng lái xe).
- Phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành khác:
 Một số dự án liên quan đến tầng dữ liệu chuyên ngành đang đƣợc xây dựng
và triển khai các ứng dụng:
- Phần mềm quản lý và CSDL Giáo viên & Học sinh của Sở Giáo dục và
Đào tạo
- Phần mềm quản lý và CSDL Khoa học & Công nghệ của Sở Khoa học
và Công nghệ
 Xây dựng các hệ thống thông tin chuyên ngành:
- Phần mềm quản lý và hệ CSDL Lao động – Thƣơng inh – Xã hội của
Sở Lao động – Thƣơng inh – Xã hội;
- Phần mềm quản lý và hệ CSDL Thi đua Khen thƣởng của Hội đồng thi
đua Khen thƣởng tỉnh;
- Phần mềm quản lý và hệ CSDL về Ngƣời phạm tội và Vụ án của Viện
Kiểm Sát tỉnh;
Các dự án thành phần xây dựng CSDL chuyên ngành sẽ đƣợc thực hiện song
song với các dự án xây dựng Hệ CSDL về con ngƣời và hệ CSDL cán bộ công
chức.
1.2.

Huyện, thành phố:

Năm 2018:
- Nhân rộng và hoàn tất triển khai phần mềm Hộ tịch cho các Huyện, thành
phố.
- Triển khai thí điểm đến cấp Huyện, thành phố 04 phần mềm quản lý thông
tin dân cƣ và cơ chế liên thông với các hệ CSDL khác:
i. Phần mềm quản lý và CSDL Lao động – Thƣơng inh – Xã hội của
Phòng Lao động;
ii. Phần mềm quản lý và CSDL Cán bộ công chức trong đó có Phần
mềm quản lý và CSDL Giáo viên & Học sinh của Phòng Giáo dục và
Đào tạo và của Phòng y tế;
2) Giai đoạn 2: Năm 2019 – 2020
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- Triển khai nhân rộng phần mềm Quản lý cán bộ công chức cho các Huyện,
Sở/Ngành
- Xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm và triển khai các ứng dụng tác nghiệp
của 06 hệ dữ liệu chuyên ngành
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PHỤ LỤC 8: CÁC CHƢƠNG TRÌNH ĐỀ ÁN XÂY DỰNG CÁC HỆ
THỐNG THÔNG TIN
1. Đề án hệ thống thông tin Văn h a – Xã hội
a. Nội dung thực hiện
- Tích hợp và khai thác Hệ thống thông tin về Dân cƣ (HTTT Hộ tịch,
HTTT nhân khẩu-hộ khẩu và nhân khẩu đặc biệt, Bảo hiểm; Y tế; Giáo dục-Đào
tạo; Cung và Cầu lao động; Tƣ pháp) và HTTT về Văn hóa (Văn hóa, Thể thao và
Du lịch)
b. Danh mục các dự án bao gồm:
- Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Hộ tịch;
- Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Giáo dục;
- Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Lao động việc làm;
- Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Y tế;
- Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Khiếu nại – Tố cáo;
- Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Tƣ pháp;
- Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Cán bộ công chức;
- Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
c. Danh sách các đơn vị tham gia thực hiện
- Chủ đầu tƣ các dự án thành phần trên: các Sở chuyên ngành quản lý các
hệ thống thông tin trên (Sở Tƣ pháp, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo,
Sở Lao động Thƣơng Binh và Xã hội, Viện Kiểm sát tỉnh, Tòa án tỉnh, Công An
tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Sở Du lịch, Ban Dân tộc, Ban Chỉ đạo xóa đói giảm
nghèo, Ủy ban về ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông
dân tỉnh, Ủy ban Mặt tận Tổ quốc, Ban Tôn giáo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội
Cựu chiến Binh).
d. Thời gian hoàn tất nội dung chương trình: (2018-2020)
2. Đề án hệ thống thông tin Quản lý đô thị
a. Nội dung thực hiện
- Tích hợp và khai thác HTTT về: Đất đai - Xây dựng; Hạ tầng ngầm (viễn
thông, cấp nƣớc, thoát nƣớc, chiếu sáng, …); Quy hoạch, Môi trƣờng, Giao thông
vận tải …
b. Danh mục các dự án bao gồm:
- Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Đất đai – Xây dựng;
- Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Hạ tầng Viễn thông;
- Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Quy hoạch;
- Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Môi trƣờng;
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- Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Giao thông vận tải.
c. Danh sách các đơn vị tham gia thực hiện
- Chủ đầu tƣ các dự án thành phần trên: các Sở chuyên ngành quản lý các
hệ thống thông tin trên (Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, Sở Xây dựng, Sở Quy
hoạch – Kiến trúc, Sở Thông tin và Truyền Thông, Sở Giao thông vận tải, Văn
phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất, Ban Quản lý các Khu công nghiệp)
d. Thời gian hoàn tất nội dung chương trình: (2019-2020)
Ban Quản lý các Khu công nghiệp
3. Đề án hệ thống thông tin kinh tế
a. Nội dung thực hiện
- Tích hợp và khai thác HTTT về Doanh nghiệp, Logistics, Thuế, Hải
Quan, Thị trƣờng và Mạng thông tin kinh tế.
b. Danh mục các dự án bao gồm:
- Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Doanh nghiệp;
- Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Logistics;
- Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Du lịch;
- Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt
triển khai trƣớc Hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc thực phẩm;
c. Danh sách các đơn vị tham gia thực hiện
- Chủ đầu tƣ các dự án thành phần trên: các Sở chuyên ngành quản lý các
hệ thống thông tin trên (Cục Thống Kê, Cục thuế tỉnh, Cục Hải Quan, Sở Kế hoạch
và Đầu tƣ, Sở Tài Chính, Sở Công Thƣơng, Sở Văn hóa -Thể Thao, Sở Du Lịch,
Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Liên minh Hợp tác xã, Kho bạc Nhà nƣớc tỉnh,
Công An Tỉnh,…)
d. Thời gian hoàn tất nội dung chương trình: (2018-2020)
4. Đề án Hệ thống thông tin Khoa học và Công nghệ
a. Nội dung thực hiện
- Tích hợp và khai thác HTTT Khoa học và Công nghệ (thông tin về đề tài
khoa học và nguồn nhân lực)
b. Danh mục các dự án bao gồm:
- Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Khoa học công nghệ
c. Danh sách các đơn vị tham gia thực hiện
- Chủ đầu tƣ các dự án thành phần trên: các Sở chuyên ngành quản lý các
hệ thống thông tin trên (Sở Khoa học và Công nghệ, Các Trƣờng, Viện, Liên Hiệp
hội,…)]
d. Thời gian hoàn tất nội dung chương trình: 2019
5. Đề án xây dựng phần mềm khai thác thông tin thông minh (BI)
a. Nội dung thực hiện
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- Xây dựng phần mềm khai thác thông tin thông minh (BI).
- Chuyên gia khảo sát, phân tích cơ sở dữ liệu tích hợp giữa các hệ thống
thông tin với nhau hình thành các chuẩn báo cáo và dự báo phát triển ngành trong
các năm theo chỉ tiêu cụ thể.
b. Danh mục các dự án bao gồm:
- Dự án Xây dựng kiến trúc hệ thống thông tin khung: kiến trúc, các chuẩn,
tiêu chí cho việc liên thông kết nối và tích hợp.
- Dự án Mua sắm lõi tích hợp khung.
- Dự án xây dựng Phát triển, hiệu chỉnh phần mềm tích hợp và khai thác 15
hệ thống thông tin cơ ản:
 Hệ thống thông tin Hộ tịch;
 Hệ thống thông tin Giáo dục;
 Hệ thống thông tin Lao động việc làm;
 Hệ thống thông tin Y tế;
 Hệ thống thông tin Khiếu nại – Tố cáo;
 Hệ thống thông tin Tƣ pháp;
 Hệ thống thông tin Cán bộ công chức;
 Hệ thống thông tin Văn hóa và thể thao;
 Hệ thống thông tin Du lịch;
 Hệ thống thông tin Doanh nghiệp;
 Hệ thống thông tin Logistics;
 Hệ thống thông tin Đất đai – Xây dựng;
 Hệ thống thông tin Hạ tầng Viễn thông;
 Hệ thống thông tin Quy hoạch;
 Hệ thống thông tin Môi trƣờng;
 Hệ thống thông tin Khoa học công nghệ.
c. Danh sách các đơn vị tham gia thực hiện
- Chủ đầu tƣ 3 dự án thành phần trên: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Sở chuyên ngành; Các chuyên gia đầu
ngành trong các lĩnh vực Văn hóa-Xã hội, Quản lý đô thị, Kinh tế, Khoa học công
nghệ; Các công ty tƣ vấn phần mềm,..
d. Thời gian hoàn tất nội dung chương trình: (2019-2020)
6. Đề án Xây dựng khai thác thông tin Tỉnh
a. Nội dung thực hiện
- Xây dựng trung tâm khai thác thông tin thành phố bao gồm cơ sở vật chất
trang thiết bị, văn phòng làm việc, kinh phí vận hành và đào tạo nguồn nhân lực
khai thác thông tin.
b. Danh mục các dự án bao gồm:
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- Dự án Mua sắm trang thiết bị.
- Dự án nhân sự Trung tâm khai thác thông tin tích hợp tỉnh.
- Dự án đảm bảo vận hành khai thác thông tin.
- Dự án thuê văn phòng làm việc.
c. Danh sách các đơn vị tham gia thực hiện
- Chủ đầu tƣ các dự án thành phần trên: Trung tâm Công nghệ Thông tin và
Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
d. Thời gian hoàn tất nội dung chương trình: (2018-2019)
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PHỤ LỤC 9: DANH SÁCH DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC
TUYẾN MỨC ĐỘ 2
STT

Tên thủ tục

Mức độ

Cơ quan thực
hiện

1

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe
các hạng A1, A2, A3 và A4

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

2

Gửi thỏa ƣớc lao động tập thể cấp
doanh nghiệp

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

3

Thủ tục phát hành thông cáo báo
chí

Mức 2

Sở Thông tin
và Truyền
thông

4

Cấp lại Giấy chứng nhận lƣu hành
tự do (Certificate of Free Sale CFS) đối với Giống vật nuôi (bao
gồm phôi, tinh, con giống vật
nuôi); thức ăn chăn nuôi, chất bổ
sung vào thức ăn chăn nuôi, môi
trƣờng pha chế, bảo quản tinh,
phôi động vật; vật tƣ, hóa chất
chuyên d ng trong chăn nuôi

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

5

Xóa đăng ký hành nghề của công
chứng viên

Mức 2

Sở Tƣ pháp

6

Chấp thuận vận tải hành khách,
hành lý, bao gửi theo tuyến cố
định bằng tàu khách cao tốc đối
với tổ chức, cá nhân Việt Nam

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

7

Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá
nhân, tổ chức giám định tƣ pháp
xây dựng đối với cá nhân, tổ chức
do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã

Mức 2

Sở Xây dựng

Ghi chú
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STT

Tên thủ tục

Mức độ

Cơ quan thực
hiện

Ghi chú

tiếp nhận đăng ký, công ố thông
tin.
8

Thủ tục thẩm định thành lập đơn
vị sự nghiệp công lập

Mức 2

Sở Nội vụ

9

Đóng cửa mỏ khoáng sản

Mức 2

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng

10

Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám
định của Văn phòng giám định tƣ
pháp

Mức 2

Sở Tƣ pháp

11

Cấp giấy phép hoạt động khám
bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với
cơ sở dịch vụ kính thuốc

Mức 2

Sở Y Tế

12

Điều chỉnh giấy phép hành nghề
quản lý chất thải nguy hại.

Mức 2

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng

13

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn
phòng đại diện của thƣơng nhân
nƣớc ngoài tại Việt Nam

Mức 2

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp

14

Thủ tục thông áo thay đổi
phƣơng thức, phạm vi cung cấp
dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên
mạng đã đƣợc phê duyệt

Mức 2

Sở Thông tin
và Truyền
thông

15

Hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tƣ
tại vị trí mới cho đơn vị phải di dời

Mức 2

Sở Tài chính

16

Chấm dứt hoạt động của tổ chức
hành nghề luật sƣ trong trƣờng

Mức 2

Sở Tƣ pháp
Trang 380
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Cơ quan thực
hiện

Ghi chú

hợp tổ chức hành nghề luật sƣ tự
chấm dứt hoạt động hoặc công ty
luật bị hợp nhất, sáp nhập
17

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động
của tổ chức hành nghề luật sƣ, chi
nhánh của tổ chức hành nghề luật
sƣ

Mức 2

Sở Tƣ pháp

18

Cấp lại Giấy chứng sinh đối với
trƣờng hợp bị nhầm lẫn khi ghi
chép - Bệnh viện Bà Rịa

Mức 2

Bệnh viện Bà
Rịa

19

Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tƣ
v ng đệm đối với khu rừng đặc
dụng thuộc địa phƣơng quản lý

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

20

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ
điều kiện an toàn thực phẩm đối
với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn
uống cho các đối tƣợng đƣợc quy
định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tƣ
47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng
12 năm 2014

Mức 2

Sở Y Tế

21

Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe
ô tô

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

22

Thành lập và công nhận Hội đồng
quản trị trƣờng cao đẳng tƣ thục
hoạt động không vì lợi nhuận

Mức 2

Sở Giáo dục
Đào tạo

23

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần
đối với thân nhân ngƣời hoạt động

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
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Tên thủ tục

Mức độ

kháng chiến giải phóng dân tộc,
bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ
quốc tế, ngƣời có công giúp đỡ
cách mạng đã chết

Cơ quan thực
hiện

Ghi chú

Xã hội

24

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của
Tổ chức trọng tài nƣớc ngoài tại
Việt Nam

Mức 2

Sở Tƣ pháp

25

Xác nhận đăng ký tàu cá

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

26

Đề xuất thực hiện Dự án nạo vét
theo hình thức kết hợp tận thu sản
phẩm, không sử dụng ngân sách
nhà nƣớc trên các tuyến đƣờng
thủy nội địa (đối với dự án ngoài
danh mục dự án đã công ố)

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

27

Thẩm định, phê duyệt cho Ban
quản lý khu rừng đặc dụng lập, tổ
chức thực hiện hoặc liên kết với
các đối tác đầu tƣ để thực hiện các
phƣơng án chi trả dịch vụ môi
trƣờng rừng đối với khu rừng
thuộc địa phƣơng quản lý

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

28

Cấp giấy phép hoạt động khám
bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với
Phòng khám chuyên khoa thuộc
thẩm quyền của Sở Y tế.

Mức 2

Sở Y Tế

29

Gia hạn giấy phép hoạt động dịch

Mức 2

Sở Lao Động
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Thƣơng inh
Xã hội

vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt
động dịch vụ việc làm
30

Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

31

Thẩm định thiết kế, dự toán xây
dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng
điều chỉnh (quy định tại điểm b
Khoản 1 Điều 24, điểm b Khoản 1
Điều 25, điểm b Khoản 1 Điều 26
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP).

Mức 2

Sở Xây dựng

32

Chấp thuận điều chỉnh về quy mô,
quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh
mục ngành nghề trong khu công
nghiệp, khu chế xuất, khu công
nghệ cao

Mức 2

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng

33

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an
toàn dịch bệnh động vật thủy sản
đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung
nội dung chứng nhận

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

34

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành
lập văn phòng đại diện của doanh
nghiệp du lịch nƣớc ngoài tại Việt
Nam

Mức 2

Sở Du Lịch

35

Thủ tục cho phép thành lập trƣờng
trung cấp, trung tâm giáo dục nghề
nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

36

Tạm ứng kinh phí hỗ trợ áp dụng

Mức 2

Sở Tài chính
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Mức độ

Cơ quan thực
hiện

Ghi chú

khoa học công nghệ
37

Thủ tục đề nghị tuyển ngƣời lao
động Việt Nam vào các vị trí công
việc dự kiến tuyển ngƣời lao động
nƣớc ngoài

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

38

Thẩm định và thông báo quyết
toán vốn đầu tƣ XDCB thuộc
nguồn vốn NSNN theo niên độ
ngân sách hàng năm của tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu

Mức 2

Sở Tài chính

39

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động
bảo tàng ngoài công lập.

Mức 2

Sở Văn hóa và
Thể thao

40

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi
thƣờng nhà nƣớc lần hai

Mức 2

Sở Tƣ pháp

41

Thủ tục cho phép mở phân hiệu
của trƣờng trung cấp có vốn đầu tƣ
nƣớc ngoài (trong cùng một tỉnh,
thành phố với trụ sở chính của
trƣờng trung cấp)

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

42

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy
phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

Mức 2

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp

43

Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của
Thủ tƣớng Chính phủ (đối với dự
án không thuộc diện cấp Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tƣ)

Mức 2

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp
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Mức độ

Cơ quan thực
hiện

44

Trả lại Chứng chỉ hành nghề dƣợc
cho cá nhân đăng ký hành nghề
dƣợc trƣờng hợp cơ sở kinh doanh
đề nghị

Mức 2

Sở Y Tế

45

Đấu giá quyền khai thác khoáng
sản ở khu vực chƣa thăm dò
khoáng sản

Mức 2

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng

46

Cấp phép khai thác, tận dung, tận
thu các loại lâm sản ngoài gỗ
thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm và
loài đƣợc ƣu tiên ảo vệ theo quy
định của pháp luật trong rừng sản
xuất, rừng phòng hộ của tổ chức

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

47

Tiếp nhận công bố hợp quy thuốc
bảo vệ thực vật

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

48

Đăng ký hoạt động của chi nhánh
của tổ chức hành nghề luật sƣ

Mức 2

Sở Tƣ pháp

49

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ
điều kiện hoạt động huấn luyện an
toàn vệ sinh lao động hạng A (đối
với tổ chức, doanh nghiệp do cơ
quan có thẩm quyền cấp tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ƣơng
quyết định thành lập; doanh
nghiệp, đơn vị do địa phƣơng quản
lý)

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

50

Trình tự, thủ tục báo cáo kê khai

Mức 2

Sở Tài chính

Ghi chú
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Cơ quan thực
hiện
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tài sản nhà nƣớc
51

Thông báo về việc thành lập Văn
phòng đại diện của Trung tâm
trọng tài

Mức 2

Sở Tƣ pháp

52

Công chứng việc sửa đổi, bổ sung,
hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Mức 2

Sở Tƣ pháp

53

Trình tự xử lý tài sản của các dự
án sử dụng vốn Nhà nƣớc khi dự
án kết thúc

Mức 2

Sở Tài chính

54

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận
đủ điều kiện hoạt động huấn luyện
an toàn vệ sinh lao động hạng A
(đối với tổ chức, doanh nghiệp do
cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ƣơng
quyết định thành lập; doanh
nghiệp, đơn vị do địa phƣơng quản
lý)

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

55

Xác nhận của Hạt Kiểm lâm các
khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ
đối với cây cảnh, cây bóng mát,
cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác
hợp pháp trong khu rừng đặc dụng,
khu rừng phòng hộ và cây sau xử
lý tịch thu

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

56

Xử lý đơn

Mức 2

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng
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Cơ quan thực
hiện

57

Tạm ứng kinh phí hỗ trợ phát triển
thị trƣờng

Mức 2

Sở Tài chính

58

Cấp giấy phép hoạt động đối với
Phòng khám, điều trị bệnh nghề
nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Y
tế

Mức 2

Sở Y Tế

59

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ
điều kiện an toàn thực phẩm đối
với các cơ sở sản xuất, kinh doanh
thực phẩm thuộc thẩm quyền Sở Y
tế

Mức 2

Sở Y Tế

60

Thủ tục thông báo doanh nghiệp
đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn,
vệ sinh lao động hạng A (đối với
tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan
có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ƣơng quyết định
thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do
địa phƣơng quản lý)

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

61

Cấp lại giấy phép thành lập văn
phòng đại diện của doanh nghiệp
du lịch nƣớc ngoài tại Việt Nam
trong trƣờng hợp giấy phép thành
lập văn phòng đại diện bị mất, bị
rách nát hoặc bị tiêu huỷ

Mức 2

Sở Du Lịch

62

Cấp phép thi công xây dựng công
trình thiết yếu trong phạm vi bảo
vệ kết cấu hạ tầng giao thông
đƣờng bộ của hệ thống đƣờng địa
phƣơng đang khai thác

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

Ghi chú
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Cơ quan thực
hiện

63

Thay đổi giấy phép hoạt động cai
nghiện ma túy tự nguyện

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng binh
Xã hội

64

Thông báo về việc thành lập Văn
phòng đại diện của Tổ chức Trọng
tài nƣớc ngoài tại Việt Nam

Mức 2

Sở Tƣ pháp

65

Công nhận trƣờng trung học phổ
thông đạt chuẩn quốc gia

Mức 2

Sở Giáo dục
Đào tạo

66

Phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án thực
hiện đầu tƣ nạo vét theo hình thức
kết hợp tận thu sản phẩm, không
sử dụng ngân sách nhà nƣớc trên
các tuyến đƣờng thủy nội địa

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

67

Thủ tục cấp giấy phép cho phép tổ
chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa
phƣơng ra nƣớc ngoài biểu diễn
nghệ thuật, trình diễn thời trang.

Mức 2

Sở Văn hóa và
Thể thao

68

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu
công nghệ cao, khu kinh tế

Mức 2

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng

69

Điều chỉnh Giấy phép thành lập
Văn phòng đại diện của thƣơng
nhân nƣớc ngoài tại Việt Nam

Mức 2

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp

70

Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản
phẩm thuốc lá

Mức 2

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp

71

Thành lập văn phòng điều hành

Mức 2

Sở Kế hoạch -

Ghi chú
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Tên thủ tục

Mức độ

của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trong
hợp đồng BCC

Cơ quan thực
hiện

Ghi chú

Đầu Tƣ

72

Giải quyết hỗ trợ học nghề

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

73

Mở ngành đào tạo trình độ trung
cấp chuyên nghiệp đối với các cơ
sở đào tạo trực thuộc tỉnh

Mức 2

Sở Giáo dục
Đào tạo

74

Thủ tục xét chuyển cán bộ, công
chức cấp xã thành công chức từ
cấp huyện trở lên

Mức 2

Sở Nội vụ

75

Thủ tục thi nâng ngạch công chức

Mức 2

Sở Nội vụ

76

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch
động vật, sản phẩm động vật thủy
sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp
tỉnh

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

77

Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của
Thủ tƣớng Chính phủ (đối với dự
án không thuộc diện cấp Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tƣ)

Mức 2

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

78

Cấp lại giấy xác nhận nội dung
quảng cáo nƣớc khoáng thiên
nhiên, nƣớc uống đóng chai, phụ
gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế
biến thực phẩm khi có thay đổi về
tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân
chịu trách nhiệm và không thay

Mức 2

Sở Y Tế
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đổi nội dung quảng cáo.
79

Nhận lƣu giữ di chúc

Mức 2

Sở Tƣ pháp

80

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động
của chi nhánh, công ty luật nƣớc
ngoài

Mức 2

Sở Tƣ pháp

81

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt
động của Văn phòng công chứng

Mức 2

Sở Tƣ pháp

82

Thủ tục đăng kí cho hội đoàn tôn
giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều
huyện, thành phố trong tỉnh

Mức 2

Sở Nội vụ

83

Chuyển nhƣợng vốn đầu tƣ là giá
trị quyền sử dụng đất

Mức 2

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng

84

Chuyển nhƣợng quyền khai thác
khoáng sản

Mức 2

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng

85

Phô tô hồ sơ ệnh án - Bệnh viện
Bà Rịa

Mức 2

Bệnh viện Bà
Rịa

86

Trình tự, thủ tục bán, chuyển
nhƣợng tài sản nhà nƣớc tại các cơ
quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm
quyền quyết định của UBND tỉnh

Mức 2

Sở Tài chính

87

Cấp Giấy chứng nhận là lƣơng y
cho các đối tƣợng quy định tại
Khoản 4, Điều 1, Thông tƣ số
29/2015/TT-BYT

Mức 2

Sở Y Tế
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88

Thủ tục chuyển nhƣợng máy
photocopy màu, máy in có chức
năng photocopy màu.

Mức 2

Sở Thông tin
và Truyền
thông

89

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy
chứng nhận đủ điều kiện hoạt động
điểm cung cấp dịch vụ trò chơi
điện tử công cộng

Mức 2

Sở Thông tin
và Truyền
thông

90

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng
cáo nƣớc khoáng thiên nhiên, nƣớc
uống đóng chai, phụ gia thực
phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực
phẩm (không bao gồm hình thức
hội nghị, hội thảo, tổ chức sự
kiện).

Mức 2

Sở Y Tế

91

Công bố lại đối với cơ sở điều trị
sau khi hết thời hạn bị tạm đình
chỉ

Mức 2

Sở Y Tế

92

Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sƣ

Mức 2

Sở Tƣ pháp

93

Cấp lại biển hiệu phƣơng tiện thủy
vận chuyển khách du lịch trong
trƣờng hợp biển hiệu hết hiệu lực

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

94

Giao rừng cho tổ chức

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

95

Chấp thuận xây dựng công trình
thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

Ghi chú
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cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ
đối với quốc lộ đang khai thác
96

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều
kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực
vật

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

97

Giãn tiến độ đầu tƣ

Mức 2

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp

98

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ
môi trƣờng

Mức 2

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp

99

Thủ tục công nhận ban vận động
thành lập hội

Mức 2

Sở Nội vụ

100

Tạm ngừng hoạt động của dự án
đầu tƣ

Mức 2

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp

101

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và
phƣơng án tổ chức thi công của
nút giao đấu nối vào quốc lộ

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

102

Xác định giá đất tính thu tiền sử
dụng đất hoặc tính thu tiền thuê
đất trả tiền một lần cho cả thời
gian thuê của doanh nghiệp đƣợc
phép chuyển mục đích sử dụng đất
tại vị trí cũ

Mức 2

Sở Tài chính
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103

Thẩm định, phê duyệt đề án thành
lập Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và
phát triển sinh vật (đối với khu
rừng đặc đụng thuộc địa quản lý)

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

104

Đăng ký hoạt động đối với doanh
nghiệp đấu giá tài sản thành lập
trƣớc ngày Luật Đấu giá tài sản có
hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn
bộ hoạt động của doanh nghiệp

Mức 2

Sở Tƣ pháp

105

Giao nộp Gấu cho Nhà nƣớc

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

106

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng
liệt sĩ

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

107

Cấp giấy phép hoạt động cơ sở
chăm sóc ngƣời khuyết tật; cơ sở
chăm sóc ngƣời cao tuổi thuộc cấp
tỉnh quản lý

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

108

Giải quyết kiến nghị, phản ánh của
tổ chức, cá nhân - Bệnh viện Bà
Rịa

Mức 2

Bệnh viện Bà
Rịa

109

Tiếp nhận thỏa ƣớc lao động tập
thể của doanh nghiệp

Mức 2

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp

110

Cấp Giấy chứng nhận là lƣơng y

Mức 2

Sở Y Tế

Ghi chú
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cho các đối tƣợng quy định tại
Khoản 1, Điều 1, Thông tƣ số
29/2015/TT-BYT
111

Xác nhận lại nội dung quảng cáo
thực phẩm

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

112

Cấp giấy phép thiết lập trang
thông tin điện tử tổng hợp

Mức 2

Sở Thông tin
và Truyền
thông

113

Thông báo về việc chuyển địa
điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn
phòng đại diện của doanh nghiệp
hoạt động cho thuê lại lao động

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

114

Thủ tục chấp thuận sinh hoạt tôn
giáo của ngƣời nƣớc ngoài tại cơ
sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam

Mức 2

Sở Nội vụ

115

Công chứng văn ản thỏa thuận
phân chia di sản

Mức 2

Sở Tƣ pháp

116

Cấp phép xây dựng công trình
đƣờng bộ trong phạm vi đất bảo
vệ, bảo trì đƣờng bộ của hệ thống
đƣờng địa phƣơng đang khai thác

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

117

Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại
nuôi sinh trƣởng, cơ sở trồng cấy
nhân tạo các loài động vật, thực
vật hoang dã quy định tại Phụ lục I

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn
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của CITES
118

Cấp giấy phép thành lập văn
phòng đại diện của doanh nghiệp
du lịch nƣớc ngoài tại Việt Nam

Mức 2

Sở Du Lịch

119

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng
cáo thức ăn chăn nuôi

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

120

Cấp lại giấy đăng ký hoạt động
của Văn phòng giám định tƣ pháp
trong trƣờng hợp Giấy đăng ký
hoạt động bị hƣ hỏng hoặc bị mất

Mức 2

Sở Tƣ pháp

121

Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở
hỗ trợ nạn nhân

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

122

Chấp thuận xây dựng mới cơ sở
đào tạo lái xe ô tô

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

123

Chuyển tiếp điều trị nghiện chất
dạng thuốc phiện đối với ngƣời
nghiện chất dạng thuốc phiện giữa
các cơ sở quản lý

Mức 2

Sở Y Tế

124

Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở
biển

Mức 2

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng

125

Thủ tục cấp văn ản xác nhận
thông báo hoạt động ƣu chính

Mức 2

Sở Thông tin
và Truyền
thông
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126

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi
thƣờng nhà nƣớc lần đầu

Mức 2

Sở Tƣ pháp

127

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký
hoạt động cơ sở in.

Mức 2

Sở Thông tin
và Truyền
thông

128

Chấm dứt hoạt động Trung tâm tƣ
vấn pháp luật trong trƣờng hợp bị
thu hồi giấy đăng ký hoạt động

Mức 2

Sở Tƣ pháp

129

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
sản xuất mỹ phẩm.

Mức 2

Sở Y Tế

130

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận
chìm ở biển

Mức 2

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng

131

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký
hoạt động Chi nhánh của Tổ chức
trọng tài nƣớc ngoài tại Việt Nam

Mức 2

Sở Tƣ pháp

132

Thu hồi đất do chấm dứt việc sử
dụng đất theo pháp luật, tự nguyện
trả lại đất đối với trƣờng hợp thu
hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo,
tổ chức nƣớc ngoài có chức năng
ngoại giao, ngƣời Việt Nam định
cƣ ở nƣớc ngoài, doanh nghiệp có
vốn đầu tƣ nƣớc ngoài

Mức 2

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng

133

Cấp giấy chứng nhận chất lƣợng
giáo dục đối với trƣờng tiểu học

Mức 2

Sở Giáo dục
Đào tạo

134

Xác lập sở hữu nhà nƣớc đối với

Mức 2

Sở Tài chính

Ghi chú
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công trình cấp nƣớc sạch nông
thôn tập trung
135

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều
kiện vệ sinh thú y

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

136

Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội
nhiệm kỳ, phƣơng án xây dựng
Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen
thƣởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của
Đoàn luật sƣ

Mức 2

Sở Tƣ pháp

137

Gia hạn Giấy phép hoạt động cho
thuê lại lao động

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

138

Giấy phép khai thác khoáng sản

Mức 2

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng

139

Thủ tục chi trả số tiền thu đƣợc từ
bán tài sản trên đất của công ty
nhà nƣớc

Mức 2

Sở Tài chính

140

Thủ tục chấm dứt hoạt động phân
hiệu của trƣờng trung cấp công lập
trực thuộc tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ƣơng và phân hiệu của
trƣờng trung cấp tƣ thục trên địa
bàn

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

141

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô
tô

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải
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142

Xử lý đơn thƣ tại cấp tỉnh

Mức 2

Sở Y Tế

143

Mua bảo hiểm y tế đối với ngƣời
có công và thân nhân

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

144

Thủ tục cấp lại xác nhận thông báo
hoạt động ƣu chính khi ị mất
hoặc hƣ hỏng không sử dụng đƣợc

Mức 2

Sở Thông tin
và Truyền
thông

145

Thẩm định lại, xếp hạng lại cơ sở
lƣu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao
cho khách sạn, làng du lịch

Mức 2

Sở Du Lịch

146

Đăng ký hoạt động của tổ chức
hành nghề luật sƣ

Mức 2

Sở Tƣ pháp

147

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an
toàn thực phẩm

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

148

Thành lập và công nhận Hội đồng
quản trị trƣờng cao đẳng tƣ thục

Mức 2

Sở Giáo dục
Đào tạo

149

Thu hồi khu vực biển

Mức 2

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng

150

Cấp phép sử dụng tạm thời một
phần hè phố của hệ thống đƣờng
địa phƣơng không vào mục đích
giao thông

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

Ghi chú
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151

Giải quyết chế độ ngƣời có công
giúp đỡ cách mạng

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

152

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động
in

Mức 2

Sở Thông tin
và Truyền
thông

153

Thẩm định, phê duyệt cho Ban
quản lý khu rừng đặc dụng cho tổ
chức, cá nhân thuê môi trƣờng
rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch
sinh thái lập dự án du lịch sinh thái
đối với khu rừng đặc dụng thuộc
địa phƣơng quản lý

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

154

Công chứng hợp đồng, giao dịch
do công chứng viên soạn thảo theo
đề nghị của ngƣời yêu cầu công
chứng

Mức 2

Sở Tƣ pháp

155

Cấp lại giấy đăng ký hoạt động
của Văn phòng giám định tƣ pháp
trong trƣờng hợp thay đổi tên gọi,
địa chỉ trụ sở, ngƣời đại diện theo
pháp luật, danh sách thàn viên hợp
danh của Văn phòng

Mức 2

Sở Tƣ pháp

156

Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với
dự án không thuộc diện cấp Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tƣ)

Mức 2

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp

157

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh
doanh nghiệp đấu giá tài sản

Mức 2

Sở Tƣ pháp

Ghi chú
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STT

Tên thủ tục

Mức độ

Cơ quan thực
hiện

158

Gia hạn quyết định công nhận cơ
sở sản xuất kinh doanh có từ 30%
lao động trở lên là ngƣời khuyết
tật

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

159

Thủ tục Thông áo thay đổi phần
vốn góp dẫn đến thay đổi thành
viên góp vốn (hoặc cổ đông) có
phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ
trở lên của doanh nghiệp đã đƣợc
cấp giấy chứng nhận đăng ký cung
cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2,
G3, G4 trên mạng

Mức 2

Sở Thông tin
và Truyền
thông

160

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ
thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi
công, dự toán xây dựng/thiết kế
bản vẽ thi công, dự toán xây dựng
điều chỉnh (trƣờng hợp thiết kế 1
ƣớc)

Mức 2

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp

161

Giải quyết đối với thƣơng inh,
ngƣời hƣởng chính sách nhƣ
thƣơng inh

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

162

Gia hạn Giấy phép vận tải qua
biên giới Campuchia - Lào - Việt
Nam và thời gian lƣu hành tại Việt
Nam cho phƣơng tiện của Lào và
Campuchia

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

163

Thẩm định giá bán, thuê mua, thê
nhà ở xã hội đƣợc đầu tƣ xây dựng
theo dự án bằng nguồn vốn ngoài

Mức 2

Sở Xây dựng

Ghi chú

Trang 400

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ver 1.0

STT

Tên thủ tục

Mức độ

Cơ quan thực
hiện

Ghi chú

ngân sách nhà nƣớc trên phạm vi
địa bàn tỉnh.
164

Thay đổi ngƣời đại diện theo pháp
luật của công ty luật trách nhiệm
hữu hạn hai thành viên trở lên,
công ty luật hợp danh

Mức 2

Sở Tƣ pháp

165

Cấp giấy phép hoạt động đối với
phòng khám đa khoa thuộc thẩm
quyền của Sở Y tế.

Mức 2

Sở Y Tế

166

Công nhận phổ cập giáo dục mầm
non cho trẻ em năm tuổi đối với
đơn vị cấp huyện

Mức 2

Sở Giáo dục
Đào tạo

167

Thanh toán kinh phí hỗ trợ áp
dụng khoa học công nghệ

Mức 2

Sở Tài chính

168

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận
đủ điều kiện hoạt động điểm cung
cấp dịch vụ trò chơi điện tử công
cộng

Mức 2

Sở Thông tin
và Truyền
thông

169

Thành lập văn phòng điều hành
của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trong
hợp đồng BCC

Mức 2

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp

170

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép
tổ chức hoạt động dạy thêm, học
thêm đối với cấp trung học phổ
thông

Mức 2

Sở Giáo dục
Đào tạo

171

Đƣa ngƣời nghiện ma túy tự

Mức 2

Sở Lao Động
Trang 401
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STT

Tên thủ tục

Mức độ

Cơ quan thực
hiện

Ghi chú

Thƣơng inh
Xã hội

nguyện vào cai nghiện tại Trung
tâm Giáo dục – Lao động và Dạy
nghề
172

Thủ tục miễn nhiệm, cách chức
hiệu trƣởng trƣờng trung cấp công
lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp
huyện

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

173

Ghi chú việc nuôi con nuôi đã
đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền
của nƣớc ngoài

Mức 2

Sở Tƣ pháp

174

Đăng ký hoạt động phát hành xuất
bản phẩm

Mức 2

Sở Thông tin
và Truyền
thông

175

Gia hạn Giấy phép liên vận Việt –
Lào và thời gian lƣu hành tại Việt
Nam cho phƣơng tiện của Lào

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

176

Thẩm định, phê duyệt báo cáo
đánh giá tác động môi trƣờng

Mức 2

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp

177

Thủ tục thăng hạng chức danh
nghề nghiệp đối với viên chức

Mức 2

Sở Nội vụ

178

Thủ tục miễn nhiệm, cách chức
hiệu trƣởng trƣờng cao đẳng công
lập trực thuộc Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội
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Tên thủ tục

Mức độ

Cơ quan thực
hiện

179

Thông báo thay đổi địa điểm đặt
trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi
nhánh trung tâm trọng tài sang
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ƣơng khác

Mức 2

Sở Tƣ pháp

180

Thủ tục thành lập phân hiệu của
trƣờng trung cấp công lập thuộc
tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ƣơng và phân hiệu của trƣờng
trung cấp tƣ thục trên địa bàn tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ƣơng

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

181

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch
thực vật đối với các lô vật thể vận
chuyển từ vùng nhiễm đối tƣợng
kiểm dịch thực vật

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

182

Thủ tục cho phép mở phân hiệu
của trƣờng trung cấp có vốn đầu tƣ
nƣớc ngoài (tại các tỉnh, thành phố
khác với tỉnh, thành phố nơi đặt
trụ sở chính của trƣờng trung cấp)

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng binh
Xã hội

183

Điều chỉnh thiết kế, dự toán công
trình lâm sinh (đối với công trình
lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch
UBND cấp tỉnh quyết định đầu tƣ)

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

184

Cấp Giấy phép nhận chìm ở biển

Mức 2

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng

185

Giải quyết chế độ ngƣời hoạt động
kháng chiến giải phóng dân tộc,
bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

Ghi chú

Trang 403
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Tên thủ tục

Mức độ

Cơ quan thực
hiện

186

Cấp lại Giấy công nhận cây đầu
dòng, vƣờn cây đầu dòng cây công
nghiệp cây ăn quả lâu năm

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

187

Thủ tục công nhận và cấp thẻ cộng
tác viên trợ giúp pháp lý

Mức 2

Sở Tƣ pháp

188

Phê duyệt hồ sơ thiết kế chặt nuôi
dƣỡng đối với khu rừng đặc dụng
do tỉnh quản lý

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

189

Thủ tục chia, tách, sáp nhập trung
tâm giáo dục nghề nghiệp, trƣờng
trung cấp công lập trực thuộc tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ƣơng
và trung tâm giáo dục nghề
nghiệp, trƣờng trung cấp tƣ thục
trên địa bàn tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ƣơng

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

190

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an
toàn dịch bệnh động vật trên cạn
đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung
nội dung chứng nhận

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

191

Cấp giấy chứng nhận chất lƣợng
giáo dục đối với trung tâm giáo
dục thƣờng xuyên

Mức 2

Sở Giáo dục
Đào tạo

192

Tiếp tục hƣởng trợ cấp thất nghiệp

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh

STT

Ghi chú

quốc tế
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Tên thủ tục

Mức độ

Cơ quan thực
hiện

Ghi chú

Xã hội
193

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận
nghiệp vụ tƣ vấn về phòng, chống
bạo lực gia đình.

Mức 2

Sở Văn hóa và
Thể thao

194

Giám định lại do vết thƣơng cũ tái
phát và điều chỉnh chế độ

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

195

Xác nhận thƣơng inh, ngƣời
hƣởng chính sách nhƣ thƣơng inh
đối với ngƣời bị thƣơng không
thuộc lực lƣợng công an, quân đội
trong chiến tranh từ ngày
31/12/1991 trở về trƣớc không còn
giấy tờ

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

196

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh
tăng diện tích đối với khu rừng đặc
dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh
quyết định thành lập thuộc địa
phƣơng quản lý

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

197

Tính tiền cấp quyền khai thác
khoáng sản

Mức 2

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng

198

Dự thi, kiểm tra lấy giấy chứng
nhận khả năng chuyên môn thuyền
trƣởng hạng ba, hạng tƣ, máy
trƣởng hạng ba, chứng chỉ chuyên
môn nghiệp vụ (đối với địa
phƣơng chƣa có cơ sở dạy nghề)
và chứng chỉ huấn luyện an toàn
cơ ản thuộc Sở Giao thông vận

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải
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Tên thủ tục

Mức độ

Cơ quan thực
hiện

199

Công nghệ làng nghề truyền thống

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

200

Nghỉ chịu tang của học viên tại
Trung tâm Giáo dục – Lao động và
Dạy nghề

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

201

Hƣởng chế độ mai táng phí, trợ
cấp 1 lần khi ngƣời có công với
cách mạng từ trần

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

202

Xác nhận bệnh nhân có khám bệnh
và điều trị tại bệnh viện Bà Rịa Bệnh viện Bà Rịa

Mức 2

Bệnh viện Bà
Rịa

203

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh
quy hoạch chi tiết của dự án đầu tƣ
xây dựng công trình theo hình thức
kinh doanh thuộc thẩm quyền phê
duyệt của UBND cấp tỉnh.

Mức 2

Sở Xây dựng

204

Thủ tục xếp hạng công ty trách
nhiệm hữu hạn một thành viên do
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
làm chủ sở hữu (hạng Tổng công
ty và tƣơng đƣơng, hạng I, hạng II
và hạng III)

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

205

Thủ tục thay đổi giấy phép thành
lập và công nhận điều lệ (sửa đổi,

Mức 2

Sở Nội vụ

STT

Ghi chú

tải
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Tên thủ tục

Mức độ

Cơ quan thực
hiện

Ghi chú

bổ sung) quỹ
206

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận
đủ điều kiện hoạt động giám định
cổ vật.

Mức 2

Sở Văn hóa và
Thể thao

207

Thủ tục cấp bản sao và chứng thực
lƣu trữ

Mức 2

Sở Nội vụ

208

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về
bảo vệ môi trƣờng trong nhập
khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản
xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp
sử dụng phế liệu nhập khẩu làm
nguyên liệu sản xuất

Mức 2

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng

209

Giải quyết tố cáo

Mức 2

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng

210

Cấp lại giấy xác nhận nội dung
quảng cáo đối với hình thức quảng
cáo thông qua hội nghị, hội thảo,
sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ
gia thực phẩm trong trƣờng hợp
hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21
Thông tƣ số 09/2015/TT-BYT.

Mức 2

Sở Y Tế

211

Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn
mới

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

212

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép cơ
sở chăm sóc ngƣời khuyết tật; cơ
sở chăm sóc ngƣời cao tuổi do cấp

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
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STT

Tên thủ tục

Mức độ

tỉnh quản lý

Cơ quan thực
hiện

Ghi chú

Xã hội

213

Báo cáo về việc thay đổi ngƣời
quản lý, ngƣời giữ chức danh chủ
chốt của doanh nghiệp cho thuê lại
lao động

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

214

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh
niên xung phong đã hoàn thành
nhiệm vụ trong kháng chiến

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

215

Thanh toán kinh phí hỗ trợ hạng
mục xây dựng cơ ản

Mức 2

Sở Tài chính

216

Đổi Giấy phép lái xe do ngành
Giao thông vận tải cấp

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

217

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an
toàn dịch bệnh động vật (trên cạn
hoặc thủy sản)

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

218

Gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam
cho cá nhân, tổ chức nƣớc ngoài.

Mức 2

Sở Xây dựng

219

Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy
chứng nhận khả năng chuyên môn
thuyền trƣởng hạng ba, hạng tƣ,
máy trƣởng hạng ba và chứng chỉ
nghiệp vụ (đối với địa phƣơng
chƣa có cơ sở dạy nghề), chứng
chỉ huấn luyện an toàn cơ ản
thuộc thẩm quyền của Sở Giao
thông vận tải

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải
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STT

Tên thủ tục

Mức độ

Cơ quan thực
hiện

220

Đăng ký hoạt động của chi nhánh
của công ty luật nƣớc ngoài tại
Việt Nam

Mức 2

Sở Tƣ pháp

221

Cấp phép dừng xe, đỗ xe tại nơi
cấm dừng, cấm đỗ; cấp phép xe
vào đƣờng cấm của hệ thống
đƣờng địa phƣơng

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

222

Giải quyết trợ cấp một lần đối với
ngƣời có thành tích tham gia
kháng chiến đã đƣợc tặng Bằng
khen của Thủ tƣớng Chính phủ,
Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng
Bộ trƣởng hoặc Bằng khen của Bộ
trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang
bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc
Chính phủ, Bằng khen của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ƣơng

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

223

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh
giảm diện tích đối với khu rừng
đặc dụng thuộc địa phƣơng quản
lý

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

224

Công bố đủ điều kiện hoạt động
đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Mức 2

Sở Y Tế

225

Thẩm định, phê duyệt phƣơng án
quản lý rừng bền vững của chủ
rừng là tổ chức

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

Ghi chú

Trang 409
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Tên thủ tục

Mức độ

Cơ quan thực
hiện

226

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh
các phân khu chức năng không
làm thay đổi diện tích đối với khu
rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân
tỉnh quyết định thành lập thuộc địa
phƣơng quản lý

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

227

Đăng ký công ố thông tin ngƣời
giám định tƣ pháp xây dựng theo
vụ việc, tổ chức giám định tƣ pháp
xây dựng theo vụ việc đối với các
cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm
quyền của Bộ Xây dựng, văn
phòng giám định tƣ pháp xây dựng
trên địa àn đƣợc Ủy ban nhân dân
tỉnh cho phép hoạt động.

Mức 2

Sở Xây dựng

228

Giải quyết khiếu nại lần hai

Mức 2

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng

229

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
buôn bán phân bón

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

230

Đăng ký hợp đồng nhận lao động
thực tập thời hạn dƣới 90 ngày

Mức 2

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp

231

Thông báo về việc chuyển địa
điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn
phòng đại diện của doanh nghiệp
hoạt động cho thuê lại lao động

Mức 2

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp

232

Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức

Mức 2

Sở Tƣ pháp

Ghi chú

Trang 410
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Cơ quan thực
hiện

Ghi chú

hành nghề công chứng tại tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ƣơng
này sang tổ chức hành nghề công
chứng tại tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ƣơng khác
233

Thông áo thƣờng xuyên, đột xuất
luồng đƣờng thủy nội địa chuyên
dùng nối với đƣờng thủy nội địa
địa phƣơng

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

234

Điều chuyển công trình cấp nƣớc
sạch nông thôn tập trung

Mức 2

Sở Tài chính

235

Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô
giống

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

236

Chứng thực chữ ký trong các giấy
tờ, văn ản (áp dụng cho cả trƣờng
hợp chứng thực điểm chỉ và
trƣờng hợp ngƣời yêu cầu chứng
thực không thể ký, không thể điểm
chỉ đƣợc)

Mức 2

Sở Tƣ pháp

237

Chấp thuận xây dựng xây dựng
biển quảng cáo trong phạm vi
hành lang an toàn đƣờng bộ của hệ
thống đƣờng địa phƣơng đang khai
thác

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

238

Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội
dung giấy phép xả nƣớc thải vào
hệ thống công trình thủy lợi

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Trang 411
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hiện

Ghi chú

Thôn
239

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy
chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh dƣợc

Mức 2

Sở Y Tế

240

Thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu,
thay đổi nhu cầu sử dụng ngƣời
lao động nƣớc ngoài

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

241

Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành
nghề khám bệnh, chữa bệnh trong
trƣờng hợp đề nghị thay đổi họ và
tên, ngày tháng năm sinh thuộc
thẩm quyền của Sở Y tế

Mức 2

Sở Y Tế

242

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh
bán lẻ sản phẩm rƣợu

Mức 2

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp

243

Đăng ký công ố hợp quy đối với
các sản phẩm, hàng hóa nhập
khẩu, dịch vụ, quá trình, môi
trƣờng đƣợc quản lý bởi các quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ
Khoa học và Công nghệ ban hành

Mức 2

Sở Khoa Học
Công Nghệ

244

Thủ tục cho phép đăng tin, ài
phát biểu trên phƣơng tiện thông
tin đại chúng của địa phƣơng
(nƣớc ngoài)

Mức 2

Sở Thông tin
và Truyền
thông

245

Thủ tục cấp giấy phép cho đối
tƣợng thuộc địa phƣơng mời tổ
chức, cá nhân nƣớc ngoài vào biểu

Mức 2

Sở Văn hóa và
Thể thao
Trang 412
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Ghi chú

diễn nghệ thuật, trình diễn thời
trang tại địa phƣơng.
246

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái
xe của nƣớc ngoài cấp

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

247

Công chứng di chúc

Mức 2

Sở Tƣ pháp

248

Chứng nhận lại thủy sản khai thác

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

249

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ
điều kiện hoạt động điểm cung cấp
dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Mức 2

Sở Thông tin
và Truyền
thông

250

Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản
nhà nƣớc tại các cơ quan, tổ chức,
đơn vị thuộc thẩm quyền quyết
định của UBND tỉnh

Mức 2

Sở Tài chính

251

Nghiên cứu khoa học trong rừng
đặc dụng của các tổ chức, cá nhân
trong nƣớc – Phạm vi giải quyết
của Ban Quản lý rừng đặc dụng

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

252

Cấp giấy phép hoạt động khám
bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với
phòng khám chẩn đoán hình ảnh
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Mức 2

Sở Y Tế

253

Điều chỉnh thiết kế, dự toán công
trình lâm sinh (đối với công trình

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
Trang 413
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lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch
UBND cấp tỉnh quyết định đầu tƣ)

Cơ quan thực
hiện

Ghi chú

triển Nông
Thôn

254

Cấp giấy phép hoạt động khám
bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với
phòng xét nghiệm thuộc thẩm
quyền của Sở Y tế

Mức 2

Sở Y Tế

255

Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại
nuôi sinh trƣởng, cơ sở trồng cấy
nhân tạo các loài động vật, thực
vật hoang dã quy định tại Phụ lục I
của CITES

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

256

Cấp giấy phép hoạt động khám
bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với
cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay
ăng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo
huyết áp

Mức 2

Sở Y Tế

257

Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại
nuôi sinh trƣởng, cơ sở trồng cấy
nhân tạo các loài động vật, thực
vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm
theo quy định pháp luật Việt Nam,
không quy định tại các Phụ lục của
Công ƣớc Cites

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

258

Cấp giấy phép hoạt động khám
bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với
cơ sở dịch vụ làm răng giả

Mức 2

Sở Y Tế

259

Cấp giấy phép hoạt động khám
bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với
cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ

Mức 2

Sở Y Tế

Trang 414
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260

Cấp giấy phép hoạt động khám
bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với
cơ sở dịch vụ kính thuốc

Mức 2

Sở Y Tế

261

Cấp giấy phép hoạt động khám
bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với
cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận
chuyển ngƣời bệnh

Mức 2

Sở Y Tế

262

Cấp giấy phép hoạt động khám
bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với
trạm xá, trạm y tế cấp xã

Mức 2

Sở Y Tế

263

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch
thực vật đối với các lô vật thể vận
chuyển từ vùng nhiễm đối tƣợng
kiểm dịch thực vật

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

264

Cấp phép khai thác chính, tận
dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong
rừng phòng hộ của tổ chức

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

265

Chấm dứt hoạt động Trung tâm tƣ
vấn pháp luật trong trƣờng hợp bị
thu hồi giấy đăng ký hoạt động

Mức 2

Sở Tƣ pháp

266

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh
lý tài sản đối với doanh nghiệp
quản lý, thanh lý tài sản

Mức 2

Sở Tƣ pháp

267

Gia hạn giấy phép thành lập văn

Mức 2

Sở Du Lịch

STT

Ghi chú

tại nhà

Trang 415
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hiện

Ghi chú

phòng đại diện của doanh nghiệp
du lịch nƣớc ngoài tại Việt Nam
268

Lựa chọn chủ đầu tƣ dự án xây
dựng nhà ở thƣơng mại quy định
tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số
99/2015/NĐ-CP.

Mức 2

Sở Xây dựng

269

Tạm ngừng tập sự hành nghề công
chứng

Mức 2

Sở Tƣ pháp

270

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt
động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt
động của Văn phòng giám định tƣ
pháp

Mức 2

Sở Tƣ pháp

271

Thu hồi giấy đăng ký hoạt động
của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng
ký hoạt động của Chi nhánh Trung
tâm trọng tài

Mức 2

Sở Tƣ pháp

272

Thủ tục chi trả tiền bồi thƣờng

Mức 2

Sở Tƣ pháp

273

Thủ tục thi nâng ngạch công chức

Mức 2

Sở Nội vụ

274

Tiếp nhận công bố hợp quy chất
lƣợng phân bón của các tổ chức,
cá nhân sản xuất, kinh doanh phân
bón

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

275

Xác nhận nội dung quảng cáo thực
phẩm lần đầu

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn
Trang 416
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Mức độ

Cơ quan thực
hiện

276

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ
điều kiện an toàn thực phẩm đối
với các cơ sở sản xuất, kinh doanh
thực phẩm thuộc thẩm quyền Sở Y
tế

Mức 2

Sở Y Tế

277

Cấp Giấy phép cho hoạt động nổ
mìn và các hoạt động gây nổ
không gây tác hại khác trong phạm
vi bảo vệ công trình thủy lợi

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

278

Cấp giấy phép hoạt động đối với
phòng khám đa khoa thuộc thẩm
quyền của Sở Y tế.

Mức 2

Sở Y Tế

279

Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

Mức 2

Sở Y Tế

280

Thu hồi khu vực biển

Mức 2

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng

281

Xử lý đơn

Mức 2

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng

282

Cấp giấy phép hoạt động khám
bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc
thẩm quyền của Sở Y tế khi thay
đổi địa điểm

Mức 2

Sở Y Tế

283

Điều chỉnh giấy phép hoạt động
khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo
đối với cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay
đổi quy mô giƣờng bệnh hoặc cơ

Mức 2

Sở Y Tế

Ghi chú

Trang 417
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Mức độ

Cơ quan thực
hiện

Ghi chú

cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt
động chuyên môn
284

Cấp phép khai thác, tận dung, tận
thu các loại lâm sản ngoài gỗ
thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm và
loài đƣợc ƣu tiên ảo vệ theo quy
định của pháp luật trong rừng sản
xuất, rừng phòng hộ của tổ chức

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

285

Cấp thẻ hƣớng dẫn viên du lịch nội
địa

Mức 2

Sở Du Lịch

286

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh
Trung tâm tƣ vấn pháp luật

Mức 2

Sở Tƣ pháp

287

Chấm dứt hoạt động của Chi
nhánh/Văn phòng đại diện Trung
tâm trọng tài

Mức 2

Sở Tƣ pháp

288

Thẩm định giá bán, thuê mua, thê
nhà ở xã hội đƣợc đầu tƣ xây dựng
theo dự án bằng nguồn vốn ngoài
ngân sách nhà nƣớc trên phạm vi
địa bàn tỉnh.

Mức 2

Sở Xây dựng

289

Thay đổi thông tin đăng ký hành
nghề Quản tài viên

Mức 2

Sở Tƣ pháp

290

Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám
định của Văn phòng giám định tƣ
pháp

Mức 2

Sở Tƣ pháp

291

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi

Mức 2

Sở Tƣ pháp
Trang 418
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Cơ quan thực
hiện

Ghi chú

thƣờng nhà nƣớc lần đầu
292

Thủ tục thông báo có quốc tịch
nƣớc ngoài

Mức 2

Sở Tƣ pháp

293

Thủ tục xếp ngạch, bậc lƣơng đối
với trƣờng hợp đã có thời gian
công tác có đóng ảo hiểm xã hội
bắt buộc khi đƣợc tuyển dụng

Mức 2

Sở Nội vụ

294

Tiếp nhận công bố hợp quy sản
phẩm trồng trọt (rau, quả, chè, cà
phê, điều, tiêu)

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

295

Xác nhận lại nội dung quảng cáo
thực phẩm

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

296

Cấp giấy tiếp nhận bản công bố
hợp quy đối với sản phẩm đã có
qui chuẩn kỹ thuật dựa trên kết
quả tự đánh giá của tổ chức, cá
nhân sản xuất, kinh doanh thực
phẩm (bên thứ nhất) thuộc thẩm
quyền của Sở Y tế

Mức 2

Sở Y Tế

297

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy
phép cho các hoạt động trong
phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

298

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
Trang 419
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STT

Tên thủ tục

Mức độ

cá tạm thời

Cơ quan thực
hiện

Ghi chú

triển Nông
Thôn

299

Cấp phép khai thác, tận dung, tận
thu các loại lâm sản ngoài gỗ
không thuộc loài nguy cấp, quý,
hiếm, loài đƣợc ƣu tiên ảo vệ
theo quy định của pháp luật trong
rừng phòng hộ của các tổ chức

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

300

Cấp thẻ hƣớng dẫn viên du lịch
quốc tế

Mức 2

Sở Du Lịch

301

Chuyển đổi loại hình Văn phòng
giám định tƣ pháp

Mức 2

Sở Tƣ pháp

302

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của
Tổ chức trọng tài nƣớc ngoài tại
Việt Nam

Mức 2

Sở Tƣ pháp

303

Thay đổi thông tin đăng ký hành
nghề của doanh nghiệp quản lý,
thanh lý tài sản

Mức 2

Sở Tƣ pháp

304

Thông báo tiếp nhận công bố hợp
quy thức ăn chăn nuôi

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

305

Thu hồi giấy đăng ký hoạt động
của Trung tâm tƣ vấn pháp luật,
chi nhánh: Trong trƣờng hợp
Trung tâm tƣ vấn pháp luật, Chi
nhánh không đủ số lƣợng luật sƣ,
tƣ vấn viên pháp luật theo quy

Mức 2

Sở Tƣ pháp

Trang 420
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STT

Tên thủ tục

Mức độ

Cơ quan thực
hiện

Ghi chú

định của Nghị định số
77/2008/NĐ-CP.
306

Thủ tục bổ nhiệm giám đốc trung
tâm giáo dục nghề nghiệp công lập
trực thuộc tỉnh, thành phố.

Mức 2

Sở Nội vụ

307

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp
nhất hội

Mức 2

Sở Nội vụ

308

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi
thƣờng nhà nƣớc lần hai

Mức 2

Sở Tƣ pháp

309

Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm
quyền quản lý của UBND cấp tỉnh.

Mức 2

Sở Xây dựng

310

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ
điều kiện an toàn thực phẩm đối
với các cơ sở sản xuất, kinh doanh
thực phẩm thuộc thẩm quyền của
Sở Y tế

Mức 2

Sở Y Tế

311

Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội
dung giấy phép xả nƣớc thải vào
hệ thống công trình thủy lợi

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

312

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
sản xuất phân bón đối với cơ sở
chỉ hoạt động đóng gói phân ón

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

313

Cấp phép khai thác, tận dung, tận
thu các loại lâm sản ngoài gỗ

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
Trang 421
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STT

Tên thủ tục

Mức độ

không thuộc loài nguy cấp, quý,
hiếm, loài đƣợc ƣu tiên ảo vệ
theo quy định của pháp luật trong
rừng đặc dụng

Cơ quan thực
hiện

Ghi chú

triển Nông
Thôn

314

Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội
thuộc sở hữu nhà nƣớc.

Mức 2

Sở Xây dựng

315

Tạm đình chỉ hành nghề quản lý,
thanh lý tài sản đối với Quản tài
viên

Mức 2

Sở Tƣ pháp

316

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký
hoạt động Chi nhánh của Tổ chức
trọng tài nƣớc ngoài tại Việt Nam

Mức 2

Sở Tƣ pháp

317

Thu hồi giấy đăng ký hoạt động
của Trung tâm tƣ vấn pháp luật,
chi nhánh: Trong trƣờng hợp
Trung tâm tƣ vấn pháp luật, Chi
nhánh bị xử phạt vi phạm hành
chính với hình thức xử phạt bổ
sung là tƣớc quyền sử dụng Giấy
đăng ký hoạt động không thời hạn

Mức 2

Sở Tƣ pháp

318

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động
của Văn phòng giám định tƣ pháp

Mức 2

Sở Tƣ pháp

319

Thủ tục miễn nhiệm giám đốc
trung tâm giáo dục nghề nghiệp
công lập trực thuộc tỉnh, thành
phố.

Mức 2

Sở Nội vụ

320

Từ chối hƣớng dẫn tập sự (trƣờng
hợp tổ chức hành nghề công chứng

Mức 2

Sở Tƣ pháp
Trang 422
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Tên thủ tục

Mức độ

Cơ quan thực
hiện

Ghi chú

không có công chứng viên khác đủ
điều kiện hƣớng dẫn tập sự)
321

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ
điều kiện an toàn thực phẩm đối
với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn
uống cho các đối tƣợng đƣợc quy
định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tƣ
47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng
12 năm 2014

Mức 2

Sở Y Tế

322

Cấp Giấy phép cho hoạt động
trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn
sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ
công trình thủy lợi

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

323

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều
kiện sản xuất phân ón đối với cơ
sở chỉ hoạt động đóng gói phân
bón

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

324

Chấm dứt hoạt động Văn phòng
giám định tƣ pháp trong trƣờng
hợp Văn phòng giám định tƣ pháp
tự chấm dứt hoạt động.

Mức 2

Sở Tƣ pháp

325

Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu
nhà nƣớc.

Mức 2

Sở Xây dựng

326

Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông
tin năng lực của tổ chức (chỉ áp
dụng cho tổ chức không thuộc đối
tƣợng cấp chứng chỉ năng lực).

Mức 2

Sở Xây dựng

Trang 423
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STT

Tên thủ tục

Mức độ

Cơ quan thực
hiện

327

Tạm đình chỉ hành nghề quản lý,
thanh lý tài sản đối với doanh
nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Mức 2

Sở Tƣ pháp

328

Thẩm định, phê duyệt phƣơng án
quản lý rừng bền vững của chủ
rừng là tổ chức

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

329

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động
Chi nhánh của Tổ chức trọng tài
nƣớc ngoài tại Việt Nam

Mức 2

Sở Tƣ pháp

330

Thủ tục đổi tên hội

Mức 2

Sở Nội vụ

331

Thủ tục thăng hạng chức danh
nghề nghiệp đối với viên chức

Mức 2

Sở Nội vụ

332

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ
điều kiện an toàn thực phẩm đối
với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn
uống cho các đối tƣợng đƣợc quy
định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tƣ
47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng
12 năm 2014

Mức 2

Sở Y Tế

333

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký Hội thảo
giới thiệu thuốc

Mức 2

Sở Y Tế

334

Báo cáo kê khai, kiểm tra, lập
phƣơng án xử lý đất, tài sản gắn
liền với đất tại vị trí cũ của đơn vị
phải thực hiện di dời

Mức 2

Sở Tài chính

Ghi chú

Trang 424
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STT

Tên thủ tục

Mức độ

Cơ quan thực
hiện

335

Báo cáo tình hình hoạt động cho
thuê lại lao động

Mức 2

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp

336

Báo cáo tình hình hoạt động cho
thuê lại lao động

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

337

Báo cáo về việc thay đổi ngƣời
quản lý, ngƣời giữ chức danh chủ
chốt của doanh nghiệp cho thuê lại
lao động

Mức 2

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp

338

Báo cáo về việc thay đổi ngƣời
quản lý, ngƣời giữ chức danh chủ
chốt của doanh nghiệp cho thuê lại
lao động

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

339

Bảo đảm đầu tƣ trong trƣờng hợp
không đƣợc tiếp tục áp dụng ƣu
đãi đầu tƣ

Mức 2

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

340

Bảo đảm đầu tƣ trong trƣờng hợp
không đƣợc tiếp tục áp dụng ƣu
đãi đầu tƣ

Mức 2

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp

341

Bổ sung tình hình thân nhân trong
hồ sơ liệt sĩ

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

342

Cấp biển hiệu phƣơng tiện thủy
vận chuyển khách du lịch

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

343

Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải

Mức 2

Sở Giao thông

Ghi chú

Trang 425
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Tên thủ tục

Mức độ

khách du lịch

Cơ quan thực
hiện

Ghi chú

Vận tải

344

Cấp Chứng chỉ bồi dƣỡng kiến
thức pháp luật về giao thông
đƣờng bộ cho ngƣời điều khiển xe
máy chuyên dùng

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

345

Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành
nghề khám bệnh, chữa bệnh trong
trƣờng hợp đề nghị thay đổi họ và
tên, ngày tháng năm sinh thuộc
thẩm quyền của Sở Y tế

Mức 2

Sở Y Tế

346

Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải
khách du lịch

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

347

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an
toàn dịch bệnh động vật (trên cạn
hoặc thủy sản)

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

348

Cấp đổi giấy phép hoạt động in
xuất bản phẩm

Mức 2

Sở Thông tin
và Truyền
thông

349

Cấp giấy báo tử - Bệnh viện Bà
Rịa

Mức 2

Bệnh viện Bà
Rịa

350

Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ
thuật và bảo vệ môi trƣờng cho tất
cả các loại phƣơng tiện thủy nội
địa

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

351

Cấp Giấy chứng nhận chất lƣợng

Mức 2

Sở Giao thông
Trang 426
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STT

Tên thủ tục

Mức độ

an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi
trƣờng trong kiểm tra lƣu hành xe
chở ngƣời bốn bánh có gắn động
cơ

Cơ quan thực
hiện

Ghi chú

Vận tải

352

Cấp Giấy chứng nhận chất lƣợng
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi
trƣờng xe cơ giới cải tạo

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

353

Cấp giấy chứng nhận chất lƣợng
giáo dục đối với trung tâm giáo
dục thƣờng xuyên

Mức 2

Sở Giáo dục
Đào tạo

354

Cấp giấy chứng nhận chất lƣợng
giáo dục đối với trƣờng tiểu học

Mức 2

Sở Giáo dục
Đào tạo

355

Cấp giấy chứng nhận chất lƣợng
giáo dục đối với trƣờng trung học
(Bao gồm trƣờng trung học cơ sở;
trƣờng trung học phổ thông;
trƣờng phổ thông có nhiều cấp
học; trƣờng phổ thông dân tộc nội
trú cấp huyện; trƣờng phổ thông
dân tộc nội trú cấp tỉnh; trƣờng
phổ thông dân tộc nội trú trực
thuộc Bộ; trƣờng phổ thông dân
tộc bán trú; trƣờng chuyên thuộc
các loại hình trong hệ thống giáo
dục quốc dân)

Mức 2

Sở Giáo dục
Đào tạo

356

Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn
dịch bệnh động vật (trên cạn và
thủy sản) đối với cơ sở phải đánh
giá lại

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

Trang 427
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Tên thủ tục

Mức độ

Cơ quan thực
hiện

357

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an
toàn dịch bệnh động vật thủy sản
(đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản,
cơ sở sản xuất thủy sản giống)

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

358

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an
toàn dịch bệnh động vật thủy sản
đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung
nội dung chứng nhận

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

359

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an
toàn dịch bệnh động vật trên cạn

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

360

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an
toàn dịch bệnh động vật trên cạn
đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung
nội dung chứng nhận

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

361

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu
tƣ đối với dự án thuộc diện quyết
định chủ trƣơng đầu tƣ

Mức 2

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

362

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
buôn bán thuốc thú y

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

363

Cấp Giấy chứng nhận giáo viên
dạy thực hành lái xe

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

364

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch
động vật, sản phẩm động vật thủy

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát

Ghi chú
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Tên thủ tục

Mức độ

sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp
tỉnh

Cơ quan thực
hiện

Ghi chú

triển Nông
Thôn

365

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch
động vật, sản phẩm động vật trên
cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp
tỉnh

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

366

Cấp Giấy chứng nhận kiểm định
chất lƣợng giáo dục mầm non

Mức 2

Sở Giáo dục
Đào tạo

367

Cấp Giấy chứng nhận lƣu hành tự
do (Certificate of Free Sale - CFS)
đối với Giống vật nuôi (bao gồm
phôi, tinh, con giống vật nuôi);
thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung
vào thức ăn chăn nuôi, môi trƣờng
pha chế, bảo quản tinh, phôi động
vật; vật tƣ, hóa chất chuyên dùng
trong chăn nuôi

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

368

Cấp Giấy chứng nhận lƣu hành,
tem lƣu hành cho xe chở hàng bốn
bánh có gắn động cơ

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

369

Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc
hƣởng bảo hiểm xã hội - Bệnh
viện Bà Rịa

Mức 2

Bệnh viện Bà
Rịa

370

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định
thiết kế xe cơ giới cải tạo

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

371

Cấp giấy chứng nhận thƣơng tích Bệnh viện Bà Rịa

Mức 2

Bệnh viện Bà
Rịa
Trang 429
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Mức độ

Cơ quan thực
hiện

372

Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm
định an toàn kỹ thuật và bảo vệ
môi trƣờng đối với xe cơ giới

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

373

Cấp giấy phép hoạt động cai
nghiện ma túy tự nguyện

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

374

Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê
lại lao động

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

375

Cấp giấy phép hoạt động cơ sở
chăm sóc ngƣời khuyết tật; cơ sở
chăm sóc ngƣời cao tuổi thuộc cấp
tỉnh quản lý

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

376

Cấp giấy phép hoạt động đối với
Phòng khám, điều trị bệnh nghề
nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Y
tế

Mức 2

Sở Y Tế

377

Cấp giấy phép hoạt động đối với
trạm xá, trạm y tế cấp xã

Mức 2

Sở Y Tế

378

Cấp Giấy phép lái xe quốc tế

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

379

Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào
cho phƣơng tiện

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

380

Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam
- Campuchia

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

Ghi chú
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Tên thủ tục

Mức độ

Cơ quan thực
hiện

381

Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam
- Campuchia đối với phƣơng tiện
vận tải phi thƣơng mại là xe công
vụ, xe của các đoàn thể và các tổ
chức quốc tế, đoàn ngoại giao, xe
do doanh nhân ngoại quốc tự lái
trừ phƣơng tiện của các cơ quan
Trung ƣơng của Đảng, Nhà nƣớc,
Quốc hội, văn phòng các Bộ, các
đoàn thể và các tổ chức quốc tế,
đoàn ngoại giao đóng tại Hà Nội

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

382

Cấp Giấy phép nhận chìm ở biển

Mức 2

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng

383

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ
trợ nạn nhân

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

384

Cấp Giấy phép thành lập Văn
phòng đại diện của thƣơng nhân
nƣớc ngoài tại Việt Nam

Mức 2

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp

385

Cấp giấy phép thiết lập trang
thông tin điện tử tổng hợp

Mức 2

Sở Thông tin
và Truyền
thông

386

Cấp Giấy phép vận tải qua biên
giới Campuchia - Lào - Việt Nam

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

387

Cấp giấy phép vận tải thủy qua
biên giới Việt Nam – Campuchia
cho phƣơng tiện thủy

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

Ghi chú
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Mức độ

Cơ quan thực
hiện

388

Cấp Giấy phép xe tập lái

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

389

Cấp giấy phép xuất bản bản tin
(trong nƣớc).

Mức 2

Sở Thông tin
và Truyền
thông

390

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép
tổ chức hoạt động dạy thêm, học
thêm đối với cấp trung học phổ
thông

Mức 2

Sở Giáo dục
Đào tạo

391

Cấp giấy xác nhận hoàn thành
công trình bảo vệ môi trƣờng phục
vụ giai đoạn vận hành của dự án

Mức 2

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp

392

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng
cáo thức ăn chăn nuôi

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

393

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng
cáo thuốc thú y

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

394

Cấp lại biển hiệu phƣơng tiện thủy
vận chuyển khách du lịch trong
trƣờng hợp biển hiệu bị mất hoặc
hỏng không sử dụng đƣợc

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

395

Cấp lại biển hiệu phƣơng tiện thủy
vận chuyển khách du lịch trong
trƣờng hợp biển hiệu hết hiệu lực

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

Ghi chú
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Mức độ

Cơ quan thực
hiện

396

Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải
khách du lịch

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

397

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an
toàn dịch bệnh động vật (trên cạn
và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy
chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra
bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại
cơ sở đã đƣợc chứng nhận an toàn
hoặc do không thực hiện giám sát,
lấy mẫu đúng, đủ số lƣợng trong
quá trình duy trì điều kiện cơ sở
sau khi đƣợc chứng nhận

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

398

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an
toàn dịch bệnh động vật thủy sản

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

399

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an
toàn dịch bệnh động vật trên cạn

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

400

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký
đầu tƣ

Mức 2

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

401

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký
phƣơng tiện

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

402

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều
kiện buôn bán thuốc thú y (trong
trƣờng hợp bị mất, sai sót, hƣ
hỏng; thay đổi thông tin có liên
quan đến tổ chức, cá nhân đăng

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

Ghi chú
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Mức độ

Cơ quan thực
hiện

403

Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên
dạy thực hành lái xe

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

404

Cấp lại Giấy chứng nhận lƣu hành
tự do (Certificate of Free Sale CFS) đối với Giống vật nuôi (bao
gồm phôi, tinh, con giống vật
nuôi); thức ăn chăn nuôi, chất bổ
sung vào thức ăn chăn nuôi, môi
trƣờng pha chế, bảo quản tinh,
phôi động vật; vật tƣ, hóa chất
chuyên d ng trong chăn nuôi

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

405

Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm
sát hạch lái xe loại 3

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

406

Cấp lại Giấy chứng sinh đối với
trƣờng hợp bị nhầm lẫn khi ghi
chép - Bệnh viện Bà Rịa

Mức 2

Bệnh viện Bà
Rịa

407

Cấp lại Giấy chứng sinh đối với
trƣờng hợp mất hoặc hƣ hỏng Bệnh viện Bà Rịa

Mức 2

Bệnh viện Bà
Rịa

408

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động
của chi nhánh, công ty luật nƣớc
ngoài

Mức 2

Sở Tƣ pháp

409

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động
của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Mức 2

Sở Tƣ pháp

410

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe

Mức 2

Sở Giao thông

STT

Ghi chú

ký)
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Tên thủ tục

Mức độ

các hạng A1, A2, A3 và A4

Cơ quan thực
hiện

Ghi chú

Vận tải

411

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô
tô

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

412

Cấp lại Giấy phép hoạt động cho
thuê lại lao động do bị mất, cháy,
hƣ hỏng

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

413

Cấp lại giấy phép hoạt động dịch
vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt
động dịch vụ việc làm

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

414

Cấp lại giấy phép hoạt động in
xuất bản phẩm

Mức 2

Sở Thông tin
và Truyền
thông

415

Cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt
động mua bán hàng hóa và các
hoạt động liên quan trực tiếp đến
mua bán hàng hóa của doanh
nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài
tại Việt Nam

Mức 2

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp

416

Cấp lại Giấy phép lái xe

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

417

Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

418

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt –
Lào cho phƣơng tiện

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải
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Tên thủ tục

Mức độ

Cơ quan thực
hiện

419

Cấp lại Giấy phép nhận chìm ở
biển

Mức 2

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng

420

Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở
hỗ trợ nạn nhân

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

421

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn
phòng đại diện của thƣơng nhân
nƣớc ngoài tại Việt Nam

Mức 2

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp

422

Cấp lại giấy phép thiết lập trang
thông tin điện tử tổng hợp

Mức 2

Sở Thông tin
và Truyền
thông

423

Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên
giới Campuchia - Lào - Việt Nam

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

424

Cấp lại Giấy phép vận tải thủy qua
biên giới Việt Nam - Campuchia
cho phƣơng tiện

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

425

Cấp lại Giấy phép xe tập lái

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

426

Cấp lại Thẻ đấu giá viên

Mức 2

Sở Tƣ pháp

427

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép cơ
sở chăm sóc ngƣời khuyết tật; cơ
sở chăm sóc ngƣời cao tuổi do cấp
tỉnh quản lý

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

428

Cấp mới Giấy chứng nhận trung

Mức 2

Sở Giao thông

Ghi chú
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Tên thủ tục

Mức độ

tâm sát hạch lái xe loại 3

Cơ quan thực
hiện

Ghi chú

Vận tải

429

Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe
các hạng A1, A2, A3 và A4

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

430

Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe
ô tô

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

431

Cấp mới Giấy phép lái xe

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

432

Cấp phát kinh phí đối với các tổ
chức, đơn vị trực thuộc địa phƣơng

Mức 2

Sở Tài chính

433

Cấp phát, thanh toán, quyết toán
kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí
thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ƣơng

Mức 2

Sở Tài chính

434

Cấp phép dừng xe, đỗ xe tại nơi
cấm dừng, cấm đỗ; cấp phép xe
vào đƣờng cấm của hệ thống
đƣờng địa phƣơng

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

435

Cấp phép sử dụng tạm thời một
phần hè phố của hệ thống đƣờng
địa phƣơng để trông giữ xe có thu
phí

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

436

Cấp phép sử dụng tạm thời một
phần hè phố của hệ thống đƣờng
địa phƣơng không vào mục đích
giao thông

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải
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Tên thủ tục

Mức độ

Cơ quan thực
hiện

437

Cấp phép sử dụng tạm thời một
phần lòng đƣờng của hệ thống
đƣờng địa phƣơng không vì mục
đích giao thông

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

438

Cấp phép thi công công trình
đƣờng bộ trên quốc lộ đang khai
thác

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

439

Cấp phép thi công nút giao đấu nối
vào quốc lộ

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

440

Cấp phép thi công xây dựng biển
quảng cáo tạm thời trong phạm vi
hành lang an toàn đƣờng bộ của
quốc lộ đang khai thác đối với
đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi
đƣợc giao quản lý

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

441

Cấp phép thi công xây dựng biển
quảng cáo trong phạm vi bảo vệ
kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng
bộ của hệ thống đƣờng địa phƣơng
đang khai thác

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

442

Cấp phép thi công xây dựng công
trình thiết yếu trong phạm vi bảo
vệ kết cấu hạ tầng giao thông
đƣờng bộ của hệ thống đƣờng địa
phƣơng đang khai thác

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

443

Cấp phép thi công xây dựng công
trình thiết yếu trong phạm vi bảo
vệ kết cấu hạ tầng giao thông
đƣờng bộ đang khai thác

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

Ghi chú
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Tên thủ tục
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444

Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi
dƣỡng ngoại ngữ, tin học

Mức 2

Sở Giáo dục
Đào tạo

445

Cấp phép xây dựng công trình
đƣờng bộ trong phạm vi đất bảo
vệ, bảo trì đƣờng bộ của hệ thống
đƣờng địa phƣơng đang khai thác

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

446

Cấp Thẻ đấu giá viên

Mức 2

Sở Tƣ pháp

447

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều
kiện vệ sinh thú y

Mức 2

Sở Nông
nghiệp và Phát
triển Nông
Thôn

448

Cấp, cấp lại, chuyển đổi chứng chỉ
nghiệp vụ và chứng chỉ huấn luyện
an toàn cơ ản thuộc thẩm quyền
của Cơ sở dạy nghề

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

449

Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy
chứng nhận khả năng chuyên môn
thuyền trƣởng hạng ba, hạng tƣ,
máy trƣởng hạng ba và chứng chỉ
nghiệp vụ (đối với địa phƣơng
chƣa có cơ sở dạy nghề), chứng
chỉ huấn luyện an toàn cơ ản
thuộc thẩm quyền của Sở Giao
thông vận tải

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

450

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu
tƣ

Mức 2

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp

Ghi chú
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451

Chấm dứt hoạt động của tổ chức
hành nghề luật sƣ trong trƣờng
hợp do Trƣởng văn phòng luật sƣ,
giám đốc công ty luật trách nhiệm
hữu hạn một thành viên chết

Mức 2

Sở Tƣ pháp

452

Chấm dứt hoạt động của tổ chức
hành nghề luật sƣ trong trƣờng
hợp tổ chức hành nghề luật sƣ ị
thu hồi Giấy đăng ký hoạt động
hoặc Trƣởng văn phòng luật sƣ,
Giám đốc công ty luật trách nhiệm
hữu hạn một thành viên hoặc tất cả
các thành viên của công ty luật
hợp danh, thành viên của công ty
luật trách nhiệm hữu hạn hai thành
viên trở lên bị thu hồi Chứng chỉ
hành nghề luật sƣ

Mức 2

Sở Tƣ pháp

453

Chấm dứt hoạt động của tổ chức
hành nghề luật sƣ trong trƣờng
hợp tổ chức hành nghề luật sƣ tự
chấm dứt hoạt động hoặc công ty
luật bị hợp nhất, sáp nhập

Mức 2

Sở Tƣ pháp

454

Chấm dứt hoạt động của Văn
phòng đại diện của thƣơng nhân
nƣớc ngoài tại Việt Nam

Mức 2

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp

455

Chấm dứt hoạt động văn phòng
điều hành của nhà đầu tƣ nƣớc
ngoài trong hợp đồng BCC

Mức 2

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

456

Chấm dứt hoạt động văn phòng
điều hành của nhà đầu tƣ nƣớc

Mức 2

Ban Quản lý
Khu công

Ghi chú
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ngoài trong hợp đồng BCC

Cơ quan thực
hiện

Ghi chú

nghiệp

457

Chấm dứt hƣởng trợ cấp thất
nghiệp

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

458

Chấp thuận cho tàu khách cao tốc
vận tải hành khách, hành lý, bao
gửi không có mục đích kinh doanh

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

459

Chấp thuận cho tàu khách cao tốc
vận tải hành khách, hành lý, bao
gửi theo hợp đồng chuyến.

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

460

Chấp thuận chủ trƣơng nhà đầu tƣ
thực hiện dự án nạo vét theo hình
thức kết hợp tận thu sản phẩm,
không sử dụng ngân sách nhà
nƣớc trên các tuyến đƣờng thủy
nội địa (đối với dự án trong danh
mục dự án đã công ố)

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

461

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và
phƣơng án tổ chức thi công của
nút giao đấu nối vào quốc lộ

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

462

Chấp thuận tiếp tục sử dụng đối
với công trình đƣờng thủy nội địa
hết tuổi thọ thiết kế

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

463

Chấp thuận vận tải hành khách
ngang sông

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

464

Chấp thuận vận tải hành khách,

Mức 2

Sở Giao thông
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hành lý, bao gửi theo tuyến cố
định bằng tàu khách cao tốc đối
với tổ chức, cá nhân Việt Nam

Cơ quan thực
hiện

Ghi chú

Vận tải

465

Chấp thuận vận tải hành khách,
hành lý, bao gửi theo tuyến cố
định đối với tổ chức, cá nhân Việt
Nam

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

466

Chấp thuận xây dựng công trình
thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết
cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ
của hệ thống đƣờng địa phƣơng
đang khai thác

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

467

Chấp thuận xây dựng công trình
thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết
cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ
đối với quốc lộ đang khai thác

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

468

Chấp thuận xây dựng mới cơ sở
đào tạo lái xe ô tô

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

469

Chấp thuận xây dựng xây dựng
biển quảng cáo trong phạm vi
hành lang an toàn đƣờng bộ của hệ
thống đƣờng địa phƣơng đang khai
thác

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

470

Chế độ thăm gặp đối với học viên
tại Trung tâm Giáo dục – Lao
động và Dạy nghề

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

471

Chỉnh sửa thông tin hành chính
trong hồ sơ ệnh án - Bệnh viện

Mức 2

Bệnh viện Bà
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Bà Rịa

Cơ quan thực
hiện

Ghi chú

Rịa

472

Cho phép hoạt động giáo dục đối
với trƣờng trung học phổ thông

Mức 2

Sở Giáo dục
Đào tạo

473

Cho phép hoạt động giáo dục đối
với trƣờng trung học phổ thông
chuyên

Mức 2

Sở Giáo dục
Đào tạo

474

Cho phép trƣờng trung cấp chuyên
nghiệp hoạt động

Mức 2

Sở Giáo dục
Đào tạo

475

Cho thuê quyền khai thác công
trình cấp nƣớc sạch nông thôn tập
trung

Mức 2

Sở Tài chính

476

Chuyển đổi công ty luật trách
nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp
danh

Mức 2

Sở Tƣ pháp

477

Chuyển đổi văn phòng luật sƣ
thành công ty luật

Mức 2

Sở Tƣ pháp

478

Chuyển nhƣợng công trình cấp
nƣớc sạch nông thôn tập trung

Mức 2

Sở Tài chính

479

Chuyển nhƣợng dự án đầu tƣ

Mức 2

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

480

Chuyển nơi hƣởng trợ cấp thất
nghiệp (chuyển đến)

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội
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hiện

481

Chuyển nơi hƣởng trợ cấp thất
nghiệp (chuyển đi)

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

482

Chuyển tiếp điều trị nghiện chất
dạng thuốc phiện cho ngƣời
nghiện chất dạng thuốc phiện đƣợc
trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý

Mức 2

Sở Y Tế

483

Chuyển tiếp điều trị nghiện chất
dạng thuốc phiện đối với ngƣời
nghiện chất dạng thuốc phiện giữa
các cơ sở quản lý

Mức 2

Sở Y Tế

484

Chuyển tiếp điều trị nghiện chất
dạng thuốc phiện đối với ngƣời
nghiện chất dạng thuốc phiện
ngoài cộng đồng

Mức 2

Sở Y Tế

485

Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm
chủng

Mức 2

Sở Y Tế

486

Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu
chuẩn an toàn sinh học cấp I, II

Mức 2

Sở Y Tế

487

Công bố đủ điều kiện hoạt động
đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Mức 2

Sở Y Tế

488

Công bố đủ điều kiện hoạt động
đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp
(massage) thuộc thẩm quyền của
Sở Y tế

Mức 2

Sở Y Tế

Ghi chú
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Cơ quan thực
hiện

489

Công bố đủ điều kiện huấn luyện
cấp chứng chỉ chứng nhận về y tế
lao động đối với cơ sở y tế thuộc
thẩm quyền Sở Y tế

Mức 2

Sở Y Tế

490

Công bố đủ điều kiện thực hiện
hoạt động quan trắc môi trƣờng
lao động thuộc thẩm quyền của Sở
Y tế

Mức 2

Sở Y Tế

491

Công bố đƣa ến xe hàng vào khai
thác

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

492

Công bố đƣa ến xe khách vào
khai thác

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

493

Công bố đƣa công trình đƣờng cao
tốc vào khai thác

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

494

Công bố đƣa trạm dừng nghỉ vào
khai thác

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

495

Công bố hạn chế giao thông đƣờng
thủy nội địa trong trƣờng hợp bảo
đảm an ninh quốc phòng trên
đƣờng thủy nội địa địa phƣơng

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

496

Công bố lại đƣa ến xe khách vào
khai thác

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

497

Công bố lại đƣa trạm dừng nghỉ
vào khai thác

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

Ghi chú
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Cơ quan thực
hiện

498

Công nhận giám đốc trung tâm
giáo dục nghề nghiệp tƣ thục

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

499

Công nhận huyện đạt chuẩn phổ
cập giáo dục, xóa mù chữ

Mức 2

Sở Giáo dục
Đào tạo

500

Công nhận phổ cập giáo dục mầm
non cho trẻ em năm tuổi đối với
đơn vị cấp huyện

Mức 2

Sở Giáo dục
Đào tạo

451

Chấm dứt hoạt động của tổ chức
hành nghề luật sƣ trong trƣờng
hợp do Trƣởng văn phòng luật sƣ,
giám đốc công ty luật trách nhiệm
hữu hạn một thành viên chết

Mức 2

Sở Tƣ pháp

452

Chấm dứt hoạt động của tổ chức
hành nghề luật sƣ trong trƣờng
hợp tổ chức hành nghề luật sƣ ị
thu hồi Giấy đăng ký hoạt động
hoặc Trƣởng văn phòng luật sƣ,
Giám đốc công ty luật trách nhiệm
hữu hạn một thành viên hoặc tất cả
các thành viên của công ty luật
hợp danh, thành viên của công ty
luật trách nhiệm hữu hạn hai thành
viên trở lên bị thu hồi Chứng chỉ
hành nghề luật sƣ

Mức 2

Sở Tƣ pháp

453

Chấm dứt hoạt động của tổ chức
hành nghề luật sƣ trong trƣờng
hợp tổ chức hành nghề luật sƣ tự
chấm dứt hoạt động hoặc công ty
luật bị hợp nhất, sáp nhập

Mức 2

Sở Tƣ pháp

Ghi chú
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Cơ quan thực
hiện

454

Chấm dứt hoạt động của Văn
phòng đại diện của thƣơng nhân
nƣớc ngoài tại Việt Nam

Mức 2

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp

455

Chấm dứt hoạt động văn phòng
điều hành của nhà đầu tƣ nƣớc
ngoài trong hợp đồng BCC

Mức 2

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

456

Chấm dứt hoạt động văn phòng
điều hành của nhà đầu tƣ nƣớc
ngoài trong hợp đồng BCC

Mức 2

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp

457

Chấm dứt hƣởng trợ cấp thất
nghiệp

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

458

Chấp thuận cho tàu khách cao tốc
vận tải hành khách, hành lý, bao
gửi không có mục đích kinh doanh

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

459

Chấp thuận cho tàu khách cao tốc
vận tải hành khách, hành lý, bao
gửi theo hợp đồng chuyến.

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

460

Chấp thuận chủ trƣơng nhà đầu tƣ
thực hiện dự án nạo vét theo hình
thức kết hợp tận thu sản phẩm,
không sử dụng ngân sách nhà
nƣớc trên các tuyến đƣờng thủy
nội địa (đối với dự án trong danh
mục dự án đã công ố)

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

461

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và
phƣơng án tổ chức thi công của

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

Ghi chú
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nút giao đấu nối vào quốc lộ
462

Chấp thuận tiếp tục sử dụng đối
với công trình đƣờng thủy nội địa
hết tuổi thọ thiết kế

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

463

Chấp thuận vận tải hành khách
ngang sông

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

464

Chấp thuận vận tải hành khách,
hành lý, bao gửi theo tuyến cố
định bằng tàu khách cao tốc đối
với tổ chức, cá nhân Việt Nam

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

465

Chấp thuận vận tải hành khách,
hành lý, bao gửi theo tuyến cố
định đối với tổ chức, cá nhân Việt
Nam

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

466

Chấp thuận xây dựng công trình
thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết
cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ
của hệ thống đƣờng địa phƣơng
đang khai thác

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

467

Chấp thuận xây dựng công trình
thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết
cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ
đối với quốc lộ đang khai thác

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

468

Chấp thuận xây dựng mới cơ sở
đào tạo lái xe ô tô

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

469

Chấp thuận xây dựng xây dựng

Mức 2

Sở Giao thông
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biển quảng cáo trong phạm vi
hành lang an toàn đƣờng bộ của hệ
thống đƣờng địa phƣơng đang khai
thác

Cơ quan thực
hiện

Ghi chú

Vận tải

470

Chế độ thăm gặp đối với học viên
tại Trung tâm Giáo dục – Lao
động và Dạy nghề

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

471

Chỉnh sửa thông tin hành chính
trong hồ sơ ệnh án - Bệnh viện
Bà Rịa

Mức 2

Bệnh viện Bà
Rịa

472

Cho phép hoạt động giáo dục đối
với trƣờng trung học phổ thông

Mức 2

Sở Giáo dục
Đào tạo

473

Cho phép hoạt động giáo dục đối
với trƣờng trung học phổ thông
chuyên

Mức 2

Sở Giáo dục
Đào tạo

474

Cho phép trƣờng trung cấp chuyên
nghiệp hoạt động

Mức 2

Sở Giáo dục
Đào tạo

475

Cho thuê quyền khai thác công
trình cấp nƣớc sạch nông thôn tập
trung

Mức 2

Sở Tài chính

476

Chuyển đổi công ty luật trách
nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp
danh

Mức 2

Sở Tƣ pháp

477

Chuyển đổi văn phòng luật sƣ
thành công ty luật

Mức 2

Sở Tƣ pháp
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Mức độ

Cơ quan thực
hiện

478

Chuyển nhƣợng công trình cấp
nƣớc sạch nông thôn tập trung

Mức 2

Sở Tài chính

479

Chuyển nhƣợng dự án đầu tƣ

Mức 2

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

480

Chuyển nơi hƣởng trợ cấp thất
nghiệp (chuyển đến)

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

481

Chuyển nơi hƣởng trợ cấp thất
nghiệp (chuyển đi)

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

482

Chuyển tiếp điều trị nghiện chất
dạng thuốc phiện cho ngƣời
nghiện chất dạng thuốc phiện đƣợc
trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý

Mức 2

Sở Y Tế

483

Chuyển tiếp điều trị nghiện chất
dạng thuốc phiện đối với ngƣời
nghiện chất dạng thuốc phiện giữa
các cơ sở quản lý

Mức 2

Sở Y Tế

484

Chuyển tiếp điều trị nghiện chất
dạng thuốc phiện đối với ngƣời
nghiện chất dạng thuốc phiện
ngoài cộng đồng

Mức 2

Sở Y Tế

485

Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm
chủng

Mức 2

Sở Y Tế

486

Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu
chuẩn an toàn sinh học cấp I, II

Mức 2

Sở Y Tế

Ghi chú
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Cơ quan thực
hiện

487

Công bố đủ điều kiện hoạt động
đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Mức 2

Sở Y Tế

488

Công bố đủ điều kiện hoạt động
đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp
(massage) thuộc thẩm quyền của
Sở Y tế

Mức 2

Sở Y Tế

489

Công bố đủ điều kiện huấn luyện
cấp chứng chỉ chứng nhận về y tế
lao động đối với cơ sở y tế thuộc
thẩm quyền Sở Y tế

Mức 2

Sở Y Tế

490

Công bố đủ điều kiện thực hiện
hoạt động quan trắc môi trƣờng
lao động thuộc thẩm quyền của Sở
Y tế

Mức 2

Sở Y Tế

491

Công bố đƣa ến xe hàng vào khai
thác

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

492

Công bố đƣa ến xe khách vào
khai thác

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

493

Công bố đƣa công trình đƣờng cao
tốc vào khai thác

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

494

Công bố đƣa trạm dừng nghỉ vào
khai thác

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

495

Công bố hạn chế giao thông đƣờng
thủy nội địa trong trƣờng hợp bảo
đảm an ninh quốc phòng trên

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

Ghi chú
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Cơ quan thực
hiện

Ghi chú

đƣờng thủy nội địa địa phƣơng
496

Công bố lại đƣa ến xe khách vào
khai thác

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

497

Công bố lại đƣa trạm dừng nghỉ
vào khai thác

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

498

Công nhận giám đốc trung tâm
giáo dục nghề nghiệp tƣ thục

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

499

Công nhận huyện đạt chuẩn phổ
cập giáo dục, xóa mù chữ

Mức 2

Sở Giáo dục
Đào tạo

500

Công nhận phổ cập giáo dục mầm
non cho trẻ em năm tuổi đối với
đơn vị cấp huyện

Mức 2

Sở Giáo dục
Đào tạo

551

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng
ký đầu tƣ đối với dự án đầu tƣ
thuộc diện điều chỉnh quyết định
chủ trƣơng đầu tƣ của Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh

Mức 2

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

552

Điều chỉnh Giấy phép thành lập
Văn phòng đại diện của thƣơng
nhân nƣớc ngoài tại Việt Nam

Mức 2

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp

553

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tƣ
trong Giấy chứng nhận đăng ký
đầu tƣ (đối với trƣờng hợp không
điều chỉnh quyết định chủ trƣơng
đầu tƣ)

Mức 2

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ
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Cơ quan thực
hiện

554

Điều chỉnh quyết định chủ trƣơng
đầu tƣ của Ban Quản lý

Mức 2

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp

555

Điều chỉnh quyết định chủ trƣơng
đầu tƣ của Thủ tƣớng Chính phủ,
UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu
tƣ không thuộc diện cấp Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tƣ)

Mức 2

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

556

Điều chỉnh quyết định chủ trƣơng
đầu tƣ của Thủ tƣớng Chính phủ,
UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu
tƣ không thuộc diện cấp Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tƣ

Mức 2

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp

557

Điều chỉnh tên dự án đầu tƣ, tên và
địa chỉ nhà đầu tƣ trong Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tƣ

Mức 2

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

558

Điều chuyển công trình cấp nƣớc
sạch nông thôn tập trung

Mức 2

Sở Tài chính

559

Điều chuyển tài sản hạ tầng giao
thông đƣờng bộ

Mức 2

Sở Tài chính

560

Đính chính thông tin trên ia mộ
liệt sĩ

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

561

DKDD 16.Gia hạn sử dụng đất
ngoài khu công nghệ cao, khu kinh
tế

Mức 2

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng

Ghi chú
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Mức độ

Cơ quan thực
hiện

562

DKDD 18.Tách thửa hoặc hợp
thửa đất

Mức 2

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng

563

DKDD 25.Chuyển nhƣợng vốn
đầu tƣ là giá trị quyền sử dụng đất

Mức 2

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng

564

DKGDBD 8.Xoá đăng ký thế chấp

Mức 2

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng

565

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu
tƣ cho dự án hoạt động theo Giấy
phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu
tƣ hoặc giấy tờ khác có giá trị
pháp lý tƣơng đƣơng

Mức 2

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

566

Đổi Giấy phép lái xe do ngành
Công an cấp

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

567

Đổi Giấy phép lái xe do ngành
Giao thông vận tải cấp

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

568

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái
xe của nƣớc ngoài cấp

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

569

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái
xe của nƣớc ngoài cấp cho khách
du lịch nƣớc ngoài lái xe vào Việt
Nam

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

570

Đổi Giấy phép lái xe quân sự do
Bộ Quốc phòng cấp

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

571

Đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dƣỡng

Mức 2

Sở Giao thông

Ghi chú
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Mức độ

kiến thức pháp luật về giao thông
đƣờng bộ cho ngƣời điều khiển xe
máy chuyên dùng

Cơ quan thực
hiện

Ghi chú

Vận tải

572

Dự kiểm tra lấy chứng chỉ nghiệp
vụ và chứng chỉ huấn luyện an
toàn cơ ản

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

573

Dự thi, kiểm tra lấy giấy chứng
nhận khả năng chuyên môn thuyền
trƣởng hạng ba, hạng tƣ, máy
trƣởng hạng ba, chứng chỉ chuyên
môn nghiệp vụ (đối với địa
phƣơng chƣa có cơ sở dạy nghề)
và chứng chỉ huấn luyện an toàn
cơ ản thuộc Sở Giao thông vận
tải

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

574

Đƣa ngƣời nghiện ma túy tự
nguyện vào cai nghiện tại Trung
tâm Giáo dục – Lao động và Dạy
nghề

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

575

Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ
thuật và phƣơng án tổ chức thi
công của nút giao đấu nối vào
quốc lộ

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

576

Gia hạn chấp thuận xây dựng công
trình thiết yếu trong phạm vi bảo
vệ kết cấu hạ tầng giao thông
đƣờng bộ của hệ thống đƣờng địa
phƣơng đang khai thác

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

577

Gia hạn chấp thuận xây dựng công

Mức 2

Sở Giao thông
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trình thiết yếu trong phạm vi bảo
vệ kết cấu hạ tầng giao thông
đƣờng bộ đối với quốc lộ đang
khai thác

Cơ quan thực
hiện

Ghi chú

Vận tải

578

Gia hạn giấy phép hoạt động cai
nghiện ma túy tự nguyện

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

579

Gia hạn Giấy phép hoạt động cho
thuê lại lao động

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

580

Gia hạn giấy phép hoạt động dịch
vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt
động dịch vụ việc làm

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

581

Gia hạn Giấy phép liên vận
Campuchia –Việt Nam cho
phƣơng tiện của Campuchia tại
Việt Nam

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

582

Gia hạn Giấy phép liên vận Việt –
Lào và thời gian lƣu hành tại Việt
Nam cho phƣơng tiện của Lào

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

583

Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở
biển

Mức 2

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng

584

Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở
hỗ trợ nạn nhân

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

585

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn

Mức 2

Ban Quản lý
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phòng đại diện của thƣơng nhân
nƣớc ngoài tại Việt Nam

Cơ quan thực
hiện

Ghi chú

Khu công
nghiệp

586

Gia hạn giấy phép thiết lập trang
thông tin điện tử tổng hợp

Mức 2

Sở Thông tin
và Truyền
thông

587

Gia hạn Giấy phép vận tải đƣờng
bộ GMS cho phƣơng tiện và thời
gian lƣu hành tại Việt Nam cho
phƣơng tiện của các nƣớc thực
hiện Hiệp định GMS

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

588

Gia hạn Giấy phép vận tải qua
biên giới Campuchia - Lào - Việt
Nam và thời gian lƣu hành tại Việt
Nam cho phƣơng tiện của Lào và
Campuchia

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

589

Gia hạn Giấy phép vận tải và thời
gian lƣu hành tại Việt Nam cho
phƣơng tiện của Trung Quốc

Mức 2

Sở Giao thông
Vận tải

590

Gia hạn quyết định công nhận cơ
sở sản xuất kinh doanh có từ 30%
lao động trở lên là ngƣời khuyết
tật

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

591

Giải quyết chế độ đối với Anh
hùng LLVTND, Anh hùng Lao
động trong thời kỳ kháng chiến

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

592

Giải quyết chế độ đối với thân
nhân liệt sĩ

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
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Cơ quan thực
hiện

Ghi chú

Xã hội
593

Giải quyết chế độ đối với thƣơng
inh đồng thời là ngƣời hƣởng chế
độ mất sức lao động

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

594

Giải quyết chế độ đối với vợ hoặc
chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ
khác

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

595

Giải quyết chế độ ngƣời có công
giúp đỡ cách mạng

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

596

Giải quyết chế độ ngƣời hoạt động
cách mạng hoặc hoạt động kháng
chiến bị địch bắt t đày

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

597

Giải quyết chế độ ngƣời hoạt động
kháng chiến giải phóng dân tộc,
bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ
quốc tế

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

598

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần
đối với ngƣời đƣợc cử làm chuyên
gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

599

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng
liệt sĩ

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội

600

Giải quyết chế độ ƣu đãi đối với
Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Mức 2

Sở Lao Động
Thƣơng inh
Xã hội
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PHỤ LỤC 10: DANH SÁCH DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC
TUYẾN MỨC ĐỘ 3

Mức
độ

Cơ quan thực
hiện

STT

Tên thủ tục

1

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký
hoạt động của cơ sở tƣ vấn về phòng, chống
bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND
cấp tỉnh).

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

2

Cấp giấy phép thăm dò nƣớc dƣới đất đối
với công trình có lƣu lƣợng dƣới
3.000m3/ngày đêm

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng

3

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo
đối với hình thức quảng cáo thông qua hội
nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm,
phụ gia thực phẩm khi có sự thay đổi về tên,
địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách
nhiệm và không thay đổi nội dung quảng
cáo.

Mức 3

Sở Y Tế .

4

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn
ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của
tín đồ đến từ nhiều huyện, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh

Mức 3

Sở Nội vụ

5

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tƣ trong Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tƣ (đối với trƣờng
hợp không điều chỉnh quyết định chủ trƣơng
đầu tƣ)

Mức 3

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp .

6

Công bố sử dụng dấu định lƣợng

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

7

Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tƣ xây
dựng công trình thuộc thẩm quyền của

Mức 3

Sở Xây dựng .

Ghi
chú

Trang 459
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STT

Tên thủ tục

Mức
độ

Cơ quan thực
hiện

Ghi
chú

UBND cấp tỉnh quản lý.
8

Kiểm tra chất lƣợng hàng hóa nhập khẩu
thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học
và Công nghệ

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

9

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh
hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng
đá.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

10

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần
đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ.

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

11

Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa
học và công nghệ không sử dụng ngân sách
nhà nƣớc mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hƣởng
đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh,
môi trƣờng, tính mạng, sức khỏe con ngƣời

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

12

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Mức 3

Sở Tƣ pháp .

13

Khai báo thiết bị x-quang chẩn đoán trong y
tế

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

14

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

Mức 3

Sở Lao Động
Thƣơng inh Xã
hội .

15

Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung
bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
cho các tổ chức thuộc địa phƣơng.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

16

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Mức 3

Sở Giao thông
Trang 460
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STT

Tên thủ tục

Mức
độ

Cơ quan thực
hiện

Ghi
chú

Vận tải .
17

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn
sản phẩm rƣợu

Mức 3

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp .

18

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo
mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của
tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không
thay đổi nội dung quảng cáo.

Mức 3

Sở Y Tế .

19

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh
doanh

Mức 3

Sở Thông tin và
Truyền thông

20

Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

21

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt
động của cơ sở tƣ vấn về phòng, chống bạo
lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp
tỉnh).

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

22

Thủ tục tiếp nhận thông áo tổ chức đoàn
ngƣời thực hiện quảng cáo.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

23

Chuyển nhƣợng dự án đầu tƣ.

Mức 3

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp .

24

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh
hoạt động thể thao tổ chức hoạt động ơi,
lặn.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

Trang 461
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STT

Tên thủ tục

Mức
độ

Cơ quan thực
hiện

25

Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực
hành tốt nhà thuốc” – GPP.

Mức 3

Sở Y Tế .

26

Thủ tục cấp Giấy phép phổ biến phim có sử
dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến ngƣời
xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa
phƣơng sản xuất hoặc nhập khẩu)

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

27

Công bố mở luồng, tuyến đƣờng thuỷ nội
địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa
địa phƣơng

Mức 3

Sở Giao thông
Vận tải .

28

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, iển số xe
máy chuyên dùng

Mức 3

Sở Giao thông
Vận tải .

29

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong
các trƣờng hợp giải quyết tranh chấp, khiếu
nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế
chấp, góp vốn; kê iên, đấu giá quyền sử
dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành
án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức;
thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền
sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ
gia đình, của vợ và chồng, của nhóm ngƣời
sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của
hộ gia đình vào doanh nghiệp tƣ nhân

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

30

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều
kiện hành nghề tu bổ di tích.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

31

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh
hoạt động thể thao tổ chức hoạt động
billards & snooker.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

Ghi
chú
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STT

Tên thủ tục

Mức
độ

Cơ quan thực
hiện

32

Cấp lại thẻ tƣ vấn viên pháp luật

Mức 3

Sở Tƣ pháp .

33

DKGDBD 9.Sửa chữa sai sót nội dung đăng
ký thế chấp do lỗi của ngƣời thực hiện đăng
ký

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

34

Công bố hạn chế giao thông đƣờng thủy nội
địa trong trƣờng hợp tổ chức hoạt động thể
thao, lễ hội, diễn tập trên đƣờng thủy nội địa
địa phƣơng; đƣờng thủy nội địa chuyên dùng
nối đƣờng thuỷ nội địa địa phƣơng

Mức 3

Sở Giao thông
Vận tải .

35

Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công
việc bức xạ ( sử dụng thiết bị X – quang
chuẩn đoán trong y tế)

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

36

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh
hoạt động thể thao tổ chức hoạt động
Karatedo.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

37

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh
hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu
lông.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

38

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt
động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm
giáo dục nghề nghiệp, trƣờng trung cấp,
doanh nghiệp

Mức 3

Sở Lao Động
Thƣơng inh Xã
hội .

39

Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt
động dự báo, cảnh áo khí tƣợng thủy văn

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

Ghi
chú
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STT

Tên thủ tục

Mức
độ

Cơ quan thực
hiện

40

Đăng ký chủ trì thực hiện dự án do Trung
ƣơng ủy quyền cho địa phƣơng quản lý
thuộc Chƣơng trình hỗ trợ phát triển tài sản
trí tuệ

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

41

Cấp giấy phép ƣu chính

Mức 3

Sở Thông tin và
Truyền thông

42

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, iển số xe
máy chuyên dùng lần đầu

Mức 3

Sở Giao thông
Vận tải .

43

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa
học và công nghệ không sử dụng ngân sách
nhà nƣớc

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

44

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không
đúng quy định của pháp luật đất đai do
ngƣời sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn
liền với đất phát hiện

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

45

Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một
công chứng viên thành lập

Mức 3

Sở Tƣ pháp .

46

Thủ tục cấp sửa đổi, ổ sung Giấy phép
thành lập Văn phòng đại diện của doanh
nghiệp quảng cáo nƣớc ngoài tại Việt Nam.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

47

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

48

Xoá sổ đăng ký xe máy chuyên d ng

Mức 3

Sở Giao thông
Vận tải .

Ghi
chú
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Mức
độ

Cơ quan thực
hiện

STT

Tên thủ tục

49

Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng
tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở
Văn hóa và Thể thao).

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

50

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh
hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục
thể hình.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

51

Đăng ký hành nghề luật sƣ với tƣ cách cá
nhân

Mức 3

Sở Tƣ pháp .

52

Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa
học và Công nghệ

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

53

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
Sàn giao dịch công nghệ vùng

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

54

Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng
cho tổ chức và cá nhân nƣớc ngoài hoạt
động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp
đồng của dự án nhóm B, C.

Mức 3

Sở Xây dựng .

55

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất
không phải xin phép cơ quan nhà nƣớc có
thẩm quyền

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

56

Cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung
chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát
xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng;
tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;
tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tƣ xây dựng;
tổ chức quản lý dự án đầu tƣ xây dựng; tổ
chức thi công xây dựng công trình; tổ chức

Mức 3

Sở Xây dựng .

Ghi
chú
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Tên thủ tục

Mức
độ

Cơ quan thực
hiện

Ghi
chú

giám sát thi công xây dựng; tổ chức kiểm
định xây dựng; tổ chức quản lý, thẩm tra chi
phí đầu tƣ xây dựng.
57

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh
hoạt động thể thao tổ chức hoạt động tập
luyện quyền anh.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

58

Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm
quyền quản lý của Sở Y tế

Mức 3

Sở Y Tế .

59

Chuyển mục đích sử dụng đất phải đƣợc
phép cơ quan có thẩm quyền đối với tổ chức,
ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài,
doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài.

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

60

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm,
điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ trong trƣờng
hợp Giấy phép hoạt động mất, hỏng, rách

Mức 3

Sở Y Tế .

61

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất đối với trƣờng hợp đã
chuyển quyền sử dụng đất trƣớc ngày 01
tháng 7 năm 2014 mà ên chuyển quyền đã
đƣợc cấp Giấy chứng nhận nhƣng chƣa thực
hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

62

Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề
dƣợc

Mức 3

Sở Y Tế .

63

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tƣợng đài,
tranh hoành tráng.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao
Trang 466
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64

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch
vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền
của Sở Y tế

Mức 3

Sở Y Tế .

65

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
của tổ chức khoa học và công nghệ.

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

66

Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong
nƣớc

Mức 3

Sở Tƣ pháp .

67

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
Trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

68

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di
vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

69

Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức
khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc
thẩm quyền của Sở Y tế

Mức 3

Sở Y Tế .

70

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên d ng

Mức 3

Sở Giao thông
Vận tải .

71

Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in
cho nƣớc ngoài.

Mức 3

Sở Thông tin và
Truyền thông

72

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe
máy chuyên dùng có thời hạn

Mức 3

Sở Giao thông
Vận tải .

73

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ
đối với dự án đầu tƣ thuộc diện điều chỉnh
quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của Thủ tƣớng
Chính phủ

Mức 3

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp .

Ghi
chú
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74

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai
thác, sử dụng nƣớc mặt cho sản xuất nông
nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lƣu lƣợng
dƣới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp
máy dƣới 2.000kw; cho các mục đích khác
với lƣu lƣợng dƣới 50.000m3/ngày đêm; Gia
hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai
thác, sử dụng nƣớc biển cho mục đích sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ với lƣu lƣợng dƣới
100.000m3/ ngày đêm

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

75

Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (
Ngƣời phụ trách an toàn cơ sở X – quang
chuẩn đoán trong y tế)

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

76

Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

77

Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không
sử dụng ngân sách nhà nƣớc mà có tiềm ẩn
yếu tố ảnh hƣởng đến lợi ích quốc gia, quốc
phòng, an ninh, môi trƣờng, tính mạng, sức
khỏe con ngƣời.

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

78

Thủ tục đăng kí ngƣời đƣợc phong chức,
phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo
quy định tại khoản 2, Điều 19 Nghị định số
92/2012/NĐ-CP

Mức 3

Sở Nội vụ .

79

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép
xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo,
giấy phép di dời công trình) đối với công
trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình
di tích lịch sử - văn hóa, tƣợng đài, tranh
hoành tráng đƣợc xếp hạng, công trình trên

Mức 3

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp .

Ghi
chú
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các tuyến trực đƣờng phố chính trong đô thị,
công trình thuộc dự án có vốn đầu tƣ trực
tiếp nƣớc ngoài
80

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm
không kinh doanh.

Mức 3

Sở Thông tin và
Truyền thông

81

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với
dự án thuộc diện quyết định chủ trƣơng đầu
tƣ

Mức 3

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp .

82

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

Mức 3

Sở Nông nghiệp
và Phát triển
Nông Thôn

83

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y
tế khi thay đổi địa điểm.

Mức 3

Sở Y Tế .

84

Đăng ký ổ sung tài sản gắn liền với đất vào
Giấy chứng nhận đã cấp

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

85

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

86

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tƣ
xây dựng công trình trên tuyến đƣờng thủy
nội địa địa phƣơng; đƣờng thủy nội địa
chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa địa
phƣơng

Mức 3

Sở Giao thông
Vận tải .

87

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ
điều kiện kinh doanh dƣợc (bị mất, hƣ hỏng;
bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp)

Mức 3

Sở Y Tế .
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88

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất lần đầu

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

89

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt
động của cơ sở tƣ vấn về phòng, chống bạo
lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp
tỉnh).

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

90

Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đƣợc
tiếp tục hoạt động, khám bệnh, chữa bệnh
sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn kỹ
thuật thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Mức 3

Sở Y Tế .

91

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh
doanh bán buôn sản phẩm rƣợu

Mức 3

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp .

92

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y
tế khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh

Mức 3

Sở Y Tế .

93

Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải
nguy hại

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

94

Cho phép họp áo ( trong nƣớc)

Mức 3

Sở Thông tin và
Truyền thông

95

Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây
dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy
phép di dời công trình) đối với công trình
cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di
tích lịch sử - văn hóa, tƣợng đài, tranh hoành
tráng đƣợc xếp hạng; công trình trên các

Mức 3

Sở Xây dựng .

Ghi
chú
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tuyến, trục đƣờng phố chính trong đô thị;
công trình thuộc dự án có vốn đầu tƣ trực
tiếp nƣớc ngoài.
96

Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc
gia

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

97

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, iển số xe
máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy
chuyên dùng di chuyển đến

Mức 3

Sở Giao thông
Vận tải .

98

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh
hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo
giải trí.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

99

Điều chỉnh tên dự án đầu tƣ, tên và địa chỉ
nhà đầu tƣ trong Giấy chứng nhận đăng ký
đầu tƣ

Mức 3

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp .

100

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán
buôn sản phẩm thuốc lá.

Mức 3

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp .

Mức độ

Cơ quan thực
hiện

STT Tên thủ tục

101

Đăng ký văn ản thông báo về việc xử lý tài
sản thế chấp trong trƣờng hợp đã đăng ký
thế chấp

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

102

Thủ tục điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy
phép xây dựng đối với công trình cấp I, II;
công trình tôn giáo, công trình di tích lịch
sử-văn hóa, tƣợng đài, tranh hoành tráng

Mức 3

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp .
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đƣợc xếp hạng, công trình trên các tuyến
trực đƣờng phố chính trong đô thị, công
trình thuộc dự án có vốn đầu tƣ trực tiếp
nƣớc ngoài
103

Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ
chức và cá nhân nƣớc ngoài hoạt động xây
dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của
dự án nhóm B, C.

Mức 3

Sở Xây dựng .

104

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách
du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn
uống du lịch

Mức 3

Sở Du Lịch

105

Thủ tục cấp Giấy xác nhận là ngƣời gốc Việt
Nam

Mức 3

Sở Tƣ pháp .

106

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh
hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn
võ cổ truyền và vovinam.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

107

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn
bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

108

Bổ nhiệm giám định viên tƣ pháp

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

109

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh
hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần
vợt.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao
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110

Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

Mức 3

Sở Nông nghiệp
và Phát triển
Nông Thôn

111

Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa
học và công nghệ

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

112

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện
ảnh nhập khẩu.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

113

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa
học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử
dụng ngân sách nhà nƣớc và nhiệm vụ khoa
học và công nghệ do quỹ của Nhà nƣớc
trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ƣơng

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

114

Xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu
phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp

Mức 3

Sở Lao Động
Thƣơng inh Xã
hội .

115

Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải
nguy hại

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

116

Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và
hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử
dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

117

Đăng ký công ố hợp chuẩn dựa trên kết quả
tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất,
kinh doanh

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

118

Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng

Mức 3

Sở Tài nguyên

Ghi
chú
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Môi trƣờng .

sản
119

Cấp lại Giấy chứng nhận là lƣơng y thuộc
thẩm quyền của Sở Y tế

Mức 3

Sở Y Tế .

120

Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết 1/500
thuộc dự án đầu tƣ xây dựng công trình

Mức 3

Sở Xây dựng .

121

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kì,
đại hội bất thƣờng của hội

Mức 3

Sở Nội vụ .

122

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt
động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia
đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh).

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

123

Miễn nhiệm giám định viên tƣ pháp

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

124

Cấp phép hành nghề khoan nƣớc dƣới đất
quy mô vừa và nhỏ

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

125

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt
động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia
đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh).

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

126

.Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng
ký

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

127

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ
(sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế)

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

128

Chấp thuận phƣơng án ảo đảm an toàn giao
thông đối với các công trình thi công liên
quan đến đƣờng thủy nội địa địa phƣơng;

Mức 3

Sở Giao thông
Vận tải .
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đƣờng thuỷ nội địa chuyên dùng nối với
đƣờng thuỷ nội địa địa phƣơng
129

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ
xuất bản phẩm.

Mức 3

Sở Thông tin và
Truyền thông

130

Xác nhận ngƣời lao động nƣớc ngoài không
thuộc diện cấp Giấy phép lao động

Mức 3

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp .

131

Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV
do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Mức 3

Sở Y Tế .

132

Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy
hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít
hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn
(thuộc loại 8) bằng phƣơng tiện giao thông
cơ giới đƣờng bộ, đƣờng sắt và đƣờng thủy
nội địa

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

133

Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe
nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

134

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa
đất liền kề sau khi đƣợc cấp Giấy chứng
nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt
quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

135

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa
học và công nghệ không sử dụng ngân sách
nhà nƣớc

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

136

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn
phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao
Trang 475

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ver 1.0

STT

Tên thủ tục

Mức
độ

Cơ quan thực
hiện

Ghi
chú

nƣớc ngoài tại Việt Nam.
137

Cấp giấy phép khai thác thủy sản

Mức 3

Sở Nông nghiệp
và Phát triển
Nông Thôn

138

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu
sử dụng ngƣời lao động nƣớc ngoài của
ngƣời sử dụng lao động

Mức 3

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp .

139

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi ngƣời đẹp,
ngƣời mẫu trong phạm vi địa phƣơng.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

140

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe
máy chuyên dùng

Mức 3

Sở Giao thông
Vận tải .

141

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh
hoạt động thể thao.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

142

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động
chuyển giao công nghệ

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

143

Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

Mức 3

Sở Nông nghiệp
và Phát triển
Nông Thôn

144

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
Trung tâm giao dịch công nghệ công lập

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

145

Chấp thuận đầu tƣ đối với các dự án đầu tƣ
xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu
đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự

Mức 3

Sở Xây dựng .
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án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu
tƣ xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm
quyền của UBND tỉnh
146

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm
nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Uỷ
ban nhân dân cấp tỉnh).

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

147

Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai
nạn rủi ro nghề nghiệp

Mức 3

Sở Y Tế .

148

Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh
áo khí tƣợng thủy văn

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

149

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm
dò nƣớc dƣới đất đối với công trình có lƣu
lƣợng dƣới 3.000m3/ngày đêm

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

150

Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua
bán hàng hóa và các hoạt động liên quan
trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh
nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt
Nam

Mức 3

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp .

151

Thủ tục cấp phép cho ngƣời Việt Nam định
cƣ ở nƣớc ngoài, tổ chức, cá nhân nƣớc
ngoài tiến hành nghiên cứu sƣu tầm di sản
văn hóa phi vật thể tại địa phƣơng.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

152

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức
xạ ( sử dụng thiết bị X – quang chuẩn đoán
trong y tế)

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

153

Đặt và tặng giải thƣởng về khoa học và công
nghệ của tổ chức, cá nhân cƣ trú hoặc hoạt

Mức 3

Sở Khoa Học
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Công Nghệ .

154

Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy
hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít
hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn
(thuộc loại 8) bằng phƣơng tiện giao thông
cơ giới đƣờng bộ, đƣờng sắt và đƣờng thủy
nội địa

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

155

Sang tên đăng ký xe máy chuyên d ng cho
tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông
vận tải quản lý

Mức 3

Sở Giao thông
Vận tải .

156

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng
chuyển giao công nghệ (trừ những trƣờng
hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và
Công nghệ)

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

157

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký
hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực
gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh).

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

158

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm
của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc
làm

Mức 3

Sở Lao Động
Thƣơng inh Xã
hội .

159

Điều chỉnh dự án đầu tƣ theo ản án, quyết
định của tòa án, trọng tài

Mức 3

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp .

160

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng
ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với
tài sản gắn liền với đất

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .
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161

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang
bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

162

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tƣ vấn
pháp luật

Mức 3

Sở Tƣ pháp .

163

Công bố lại cảng thủy nội địa

Mức 3

Sở Giao thông
Vận tải .

164

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo
thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền
giải quyết của cấp tỉnh)

Mức 3

Sở Nông nghiệp
và Phát triển
Nông Thôn

165

Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng
vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao,
vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác
dụng đƣợc sử dụng làm đạo cụ.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

166

Tặng thƣởng Bằng khen cấp tỉnh.

Mức 3

Sở Nội vụ .

167

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với
dự án không thuộc diện quyết định chủ
trƣơng đầu tƣ

Mức 3

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp .

168

Đổi thẻ hƣớng dẫn viên du lịch

Mức 3

Sở Du Lịch

169

Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện việc
khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền của
Sở Y tế

Mức 3

Sở Y Tế .

170

.Cấp lại Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn
“Thực hành tốt nhà thuốc” – GPP.

Mức 3

Sở Y Tế .

Ghi
chú
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171

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

172

Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp tỉnh

Mức 3

Sở Nội vụ .

173

Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu
không nhằm mục đích kinh doanh của cá
nhân, tổ chức ở địa phƣơng.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

174

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh
hoạt động thể thao tổ chức hoạt động mô tô
nƣớc trên biển.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

175

Thủ tục đăng kí thuyên chuyển nơi hoạt
động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi
phạm pháp luật về tôn giáo

Mức 3

Sở Nội vụ .

176

Đăng ký công ố hợp chuẩn dựa trên kết quả
chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng
nhận

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

177

Cấp giấy phép lao động cho ngƣời nƣớc
ngoài đang làm việc tại Việt Nam

Mức 3

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp .

178

Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ
thuật về danh nhân văn hóa, anh h ng dân
tộc, lãnh tụ.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

179

Thủ tục đăng ký chủ nguồn chất thải nguy
hại

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

Ghi
chú
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180

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình
thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự
án phải trình cơ quan nhà nƣớc có thẩm
quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng
nhận đầu tƣ mà ngƣời xin giao đất, thuê đất
là tổ chức, cơ sở tôn giáo, ngƣời Việt Nam
định cƣ ở nƣớc ngoài, doanh nghiệp có vốn
đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức nƣớc ngoài có
chức năng ngoại giao

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

181

Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Mức 3

Sở Giao thông
Vận tải .

182

Đăng ký iến động về sử dụng đất, tài sản
gắn liền với đất do thay đổi thông tin về
ngƣời đƣợc cấp Giấy chứng nhận (đổi tên
hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân,
địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự
nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng
đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi
về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã
đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

183

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh
nghiệp khoa học và công nghệ

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

184

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức các lễ hội
tin ngƣỡng quy định tại khoản 2 điều 4 Nghị
định 92/2012/NĐ-CP

Mức 3

Sở Nội vụ .

185

Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm
chức sắc trong tôn giáo thuộc trƣờng hợp
quy định tại khoản 2 Điều 19, Nghị định số
92/2012/NĐ-CP

Mức 3

Sở Nội vụ .

Ghi
chú
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186

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt
động và công nhận thành viên hội đồng quản
lý quỹ

Mức 3

Sở Nội vụ .

187

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng
nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa
học và công nghệ.

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

188

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp
của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng
đất đối với trƣờng hợp có nhu cầu

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

189

Thủ tục cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt
Nam ở trong nƣớc

Mức 3

Sở Tƣ pháp .

190

Cung cấp dữ liệu đất đai

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

191

Cấp Giấy phép lƣu hành xe quá tải trọng, xe
quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận
chuyển hàng siêu trƣờng, siêu trọng trên
đƣờng bộ

Mức 3

Sở Giao thông
Vận tải .

192

Thủ tục thành lập hội

Mức 3

Sở Nội vụ .

193

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng
nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi
nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

194

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa

Mức 3

Sở Giao thông
Vận tải .

195

Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong

Mức 3

Sở Tƣ pháp .

Ghi
chú
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nƣớc
196

Cấp lại giấy phép lao động cho ngƣời nƣớc
ngoài đang làm việc tại Việt Nam

Mức 3

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp .

197

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

198

Thẩm định chƣơng trình huấn luyện chi tiết
về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ
sở

Mức 3

Sở Lao Động
Thƣơng inh Xã
hội .

199

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo
dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm
quyền của Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa
chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và
không thay đổi nội dung quảng cáo

Mức 3

Sở Y Tế .

200

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy
in có chức năng photocopy màu.

Mức 3

Sở Thông tin và
Truyền thông

201

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nƣớc mặt
cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy
sản với lƣu lƣợng dƣới 2m3/giây; phát điện
với công suất lắp máy dƣới 2.000kw; cho
các mục đích khác với lƣu lƣợng dƣới
50.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép khai
thác, sử dụng nƣớc biển cho mục đích sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ với lƣu lƣợng dƣới
100.000m3/ ngày đêm

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

202

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao
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lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.
203

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp
của hộ gia đình, cá nhân.

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

204

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã
hình thành nhƣng chƣa đƣợc chứng nhận
quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

205

Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc
trả lại một phần diện tích khu vực khai thác
khoáng sản

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

206

Điều chỉnh đối với các dự án đầu tƣ xây
dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô
thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án
cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tƣ
xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm
quyền chấp thuận của UBND tỉnh

Mức 3

Sở Xây dựng .

207

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh dƣợc đối với cơ sở đề nghị
cấp lần đầu hoặc cơ sở đã đƣợc cấp Giấy
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dƣợc
nhƣng ị thu hồi

Mức 3

Sở Y Tế .

208

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh
hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù
lƣợn và diều ay động cơ.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

209

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .
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210

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
hành nghề tu bổ di tích .

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

211

Cho phép thành lập và hoạt động của cơ
quan đại diện, phóng viên thƣờng trú ở trong
nƣớc của các cơ quan áo chí

Mức 3

Sở Thông tin và
Truyền thông

212

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo
dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm
quyền của Sở Y tế trong trƣờng hợp bị mất
hoặc hƣ hỏng

Mức 3

Sở Y Tế .

213

Cấp giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc
với lƣu lƣợng dƣới 30.000m3/ngày đêm đối
với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lƣu
lƣợng dƣới 3.000m3/ngày đêm đối với các
hoạt động khác

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

214

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tƣ

Mức 3

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp .

215

Chấp thuận chủ trƣơng xây dựng cảng thủy
nội địa

Mức 3

Sở Giao thông
Vận tải .

216

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm,
điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa
điểm

Mức 3

Sở Y Tế .

217

Chấp thuận chủ trƣơng xây dựng bến thủy
nội địa

Mức 3

Sở Giao thông
Vận tải .

218

Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm
không nhằm mục đích kinh doanh thuộc

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

Ghi
chú
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thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao.
219

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ

Mức 3

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp .

220

Chứng nhận thủy sản khai thác

Mức 3

Sở Nông nghiệp
và Phát triển
Nông Thôn

221

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác
điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh).

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

222

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền
của Sở Y tế do bị mất, hoặc hƣ hỏng hoặc bị
thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

Mức 3

Sở Y Tế .

223

Thủ tục cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm
thuốc lá

Mức 3

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp .

224

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo
mỹ phẩm trong trƣờng hợp hết hiệu lực tại
khoản 2 Điều 21 Thông tƣ số 09/2015/TTBYT

Mức 3

Sở Y Tế .

225

DKGDBD 10.Hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế
chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng
mua bán nhà ở

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

226

Thủ tục hội tự giải thể

Mức 3

Sở Nội vụ .
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227

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả
nƣớc thải vào nguồn nƣớc với lƣu lƣợng
dƣới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động
nuôi trồng thủy sản; với lƣu lƣợng dƣới
3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động
khác

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

228

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô
tô

Mức 3

Sở Giao thông
Vận tải .

229

Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự
án đầu tƣ xây dựng trong khu chức năng đặc
thù cấp quốc gia

Mức 3

Sở Xây dựng .

230

Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ
thuật, trình diễn thời trang; thi ngƣời đẹp,
ngƣời mẫu

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

231

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn
liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời
là ngƣời sử dụng đất

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

232

Thủ tục cấp Giấy phép phổ biến phim

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

233

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di
tích.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

234

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng
đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nƣớc
ngoài tại Việt Nam.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

Ghi
chú
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235

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

236

Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa
học và phát triển công nghệ đƣợc mua bằng
ngân sách nhà nƣớc thuộc phạm vi quản lý
của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

237

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng
thời với tài sản gắn liền với đất hình thành
trong tƣơng lai không phải là nhà ở; đăng ký
thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành
trong tƣơng lai không phải là nhà ở

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

238

Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ
khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch
vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch
vụ mua sắm du lịch

Mức 3

Sở Du Lịch

239

Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nƣớc
dƣới đất

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

240

Thủ tục đổi tên quỹ

Mức 3

Sở Nội vụ .

241

Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

242

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc
lá

Mức 3

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp .

243

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh
hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

Ghi
chú
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súng thể thao.
244

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai
thác, sử dụng nƣớc dƣới đất đối với công
trình có lƣu lƣợng dƣới 3.000m3/ngày đêm

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

245

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây
dựng đối với công trình cấp I, II; công trình
tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa,
tƣợng đài, tranh hoành tráng đƣợc xếp hạng;
công trình trên các tuyến, trục đƣờng phố
chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có
vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài.

Mức 3

Sở Xây dựng .

246

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
(C/O) ƣu đãi mẫu D

Mức 3

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp .

247

Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán
buôn sản phẩm rƣợu.

Mức 3

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp .

248

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm
cho nƣớc ngoài

Mức 3

Sở Thông tin và
Truyền thông

249

Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

250

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo
hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp
ảnh nhập khẩu

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

251

Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu ngƣời
dƣới 15 tuổi vào làm việc

Mức 3

Sở Lao Động
Thƣơng inh Xã
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hội .
252

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh
hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

253

25.Đề nghị phê duyệt lần đầu danh mục kỹ
thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

Mức 3

Sở Y Tế .

254

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh
hoạt động thể thao tổ chức hoạt động
Taekwondo.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

255

Thủ tục chấp thuận việc mở lớp bồi dƣỡng
những ngƣời chuyên hoạt động tôn giáo

Mức 3

Sở Nội vụ .

256

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông áo sản phẩm
quảng cáo trên ảng quảng cáo, ăng-rôn.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

257

Đăng ký danh sách đấu giá viên

Mức 3

Sở Tƣ pháp .

258

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Mức 3

Sở Thông tin và
Truyền thông

259

Thẩm định phƣơng án sử dụng đất của công
ty nông, lâm nghiệp

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

260

Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

261

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình
thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự

Mức 3

Sở Tài nguyên
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Mức
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án không phải trình cơ quan nhà nƣớc có
thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp
giấy chứng nhận đầu tƣ; trƣờng hợp không
phải lập dự án đầu tƣ xây dựng công trình
mà ngƣời xin giao đất, thuê đất là tổ chức,
cơ sở tôn giáo, ngƣời Việt Nam định cƣ ở
nƣớc ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ
nƣớc ngoài, tổ chức nƣớc ngoài có chức
năng ngoại giao

Cơ quan thực
hiện

Ghi
chú

Môi trƣờng .

262

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp
tỉnh.

Mức 3

Sở Nội vụ .

263

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh
hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sƣ
Rồng.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

264

Điều chỉnh nội dung thực hiện hoạt động
mua bán hàng hóa và các hoạt động liên
quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa trong
Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp có
vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt Nam

Mức 3

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp .

265

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền
viên, ngƣời lái phƣơng tiện thủy nội địa
hạng tƣ, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ
bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa
phƣơng

Mức 3

Sở Giao thông
Vận tải .

266

Đăng ký thế chấp dự án đầu tƣ xây dựng nhà
ở, nhà ở hình thành trong tƣơng lai

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

267

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài
chƣơng trình đăng kí hàng năm có sự tham
gia của tín đồ ngoài huyện, thị xã, thành phố

Mức 3

Sở Nội vụ .
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thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh
268

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với
đất thuê của Nhà nƣớc theo hình thức thuê
đất trả tiền hàng năm

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

269

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trƣờng hợp
đƣợc Nhà nƣớc giao đất để quản lý

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

270

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn
nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ
chức thuộc địa phƣơng.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

271

Thủ tục đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô
địch từng môn thể thao của tỉnh.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

272

Công bố đóng luồng, tuyến đƣờng thuỷ nội
địa chuyên dùng nối với đƣờng thuỷ nội địa
địa phƣơng

Mức 3

Sở Giao thông
Vận tải .

273

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh
hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng
bàn.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

274

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật.
(cấp tỉnh)

Mức 3

Sở Tƣ pháp .

275

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét
giao đất, cho thuê đất không thông qua hình
thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định
điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua
hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều
kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
để thực hiện dự án đầu tƣ đối với tổ chức, cơ

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .
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sở tôn giáo, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc
ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc
ngoài, tổ chức nƣớc ngoài có chức năng
ngoại giao
276

Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn
phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa
học và công nghệ

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

277

Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Mức 3

Sở Ngoại vụ .

278

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh
hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu
vũ thể thao.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

279

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nƣớc dƣới
đất đối với công trình có lƣu lƣợng dƣới
3.000m3/ngày đêm

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

280

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề
thuyền viên, ngƣời lái phƣơng tiện thủy nội
địa từ hạng ba trở lên

Mức 3

Sở Giao thông
Vận tải .

281

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh,
chữa bệnh đối với ngƣời Việt Nam bị thu hồi
chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm
c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám
bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y
tế

Mức 3

Sở Y Tế .

282

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Mức 3

Sở Tƣ pháp .

283

Cấp lại Giấy chứng nhận „Thực hành tốt

Mức 3

Sở Y Tế .
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phân phối thuốc‟ - GDP
284

Cấp Giấy chứng nhận "Thực hành tốt phân
phối thuốc" - GDP

Mức 3

Sở Y Tế .

285

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

Mức 3

Sở Nội vụ .

286

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Cơ
sở ƣơm tạo công nghệ, ƣơm tạo doanh
nghiệp khoa học và công nghệ

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

287

Cấp lại thẻ hƣớng dẫn viên du lịch

Mức 3

Sở Du Lịch

288

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, iển số xe
máy chuyên dùng bị mất

Mức 3

Sở Giao thông
Vận tải .

289

Cấp thẻ tƣ vấn viên pháp luật

Mức 3

Sở Tƣ pháp .

290

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành
nghề khoan nƣớc dƣới đất quy mô vừa và
nhỏ

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

291

Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

Mức 3

Sở Tƣ pháp .

292

Cho phép cá nhân trong nƣớc, nƣớc ngoài tổ
chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

Mức 3

Sở Y Tế .

293

Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trƣờng
hợp Giấy phép bị hƣ hỏng, hết hạn, bị mất
hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung
của Giấy phép

Mức 3

Sở Giao thông
Vận tải .
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294

Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng
dấu định lƣợng

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

295

Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện
hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

296

Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc
trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng
sản

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

297

Xét tặng giải thƣởng chất lƣợng Quốc gia

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

298

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ
đối với dự án đầu tƣ thuộc diện điều chỉnh
quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh

Mức 3

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp .

299

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho
văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức
khoa học và công nghệ.

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

300

Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng
sản

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

301

Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

302

Cho phép ngƣời hành nghề đƣợc tiếp tục
hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị
đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm
quyền của Sở Y tế

Mức 3

Sở Y Tế .

Ghi
chú
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303

Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất
dạng thuốc phiện

Mức 3

Sở Y Tế .

304

Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo
khí tƣợng thủy văn đối với tổ chức, cá nhân

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

305

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ
( sử dụng thiết bị X – quang chuẩn đoán
trong y tế)

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

306

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách
du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ
mua sắm du lịch

Mức 3

Sở Du Lịch

307

Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

308

Lấy ý kiến của các sở: Xây dựng, Văn hóa
Thể thao và Du lịch đối với các dự án bảo
tồn tôn tạo các công trình di tích cấp tỉnh

Mức 3

Sở Xây dựng .

309

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất cho ngƣời đã đăng ký quyền sử dụng
đất lần đầu

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

310

Công bố hạn chế giao thông đƣờng thủy nội
địa trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng và
đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối với
đƣờng thủy nội địa địa phƣơng trong trƣờng
hợp thi công công trình (trừ trƣờng hợp bảo
đảm an ninh quốc phòng trên đƣờng thủy
nội địa địa phƣơng)

Mức 3

Sở Giao thông
Vận tải .

Ghi
chú
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311

Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thƣờng
niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không
thuộc quy định tại Điều 29 Nghị định số
92/2012/NĐ-CP

Mức 3

Sở Nội vụ .

312

Đăng ký iến động quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong
các trƣờng hợp chuyển nhƣợng, cho thuê,
cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ
hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

313

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công
nhận điều lệ quỹ

Mức 3

Sở Nội vụ .

314

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký ổ
sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với
trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trƣờng
trung cấp, doanh nghiệp

Mức 3

Sở Lao Động
Thƣơng inh Xã
hội .

315

Thủ tục cấp giấy phép đƣa tác phẩm nhiếp
ảnh từ Việt Nam ra nƣớc ngoài triển lãm
(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh).

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

316

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh
hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

317

Điều chỉnh dự án đầu tƣ trong trƣờng hợp
chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi
loại hình tổ chức kinh tế

Mức 3

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp .

Ghi
chú
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318

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh Karaoke
(do Sở Văn hóa và Thể thao cấp).

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

319

Đăng ký kiểm tra nhà nƣớc về đo lƣờng đối
với phƣơng tiện đo, lƣợng của hàng đóng
gói sẵn nhập khẩu

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

320

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động
xuất sắc

Mức 3

Sở Nội vụ .

321

Cấp lại giấy phép tài nguyên nƣớc

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

322

Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề
lƣu trữ

Mức 3

Sở Nội vụ .

323

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di
tích.

Mức 3

Sở Văn hóa và
Thể thao

324

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

Mức 3

Sở Nội vụ .

325

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ cho dự
án hoạt động theo Giấy phép đầu tƣ, Giấy
chứng nhận đầu tƣ hoặc giấy tờ khác có giá
trị pháp lý tƣơng đƣơng

Mức 3

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp .

326

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tƣ
xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc
phòng trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng

Mức 3

Sở Giao thông
Vận tải .

327

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ
sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ
những trƣờng hợp thuộc thẩm quyền của Bộ

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

Ghi
chú
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Khoa học và Công nghệ).
328

Đăng ký iến động đối với trƣờng hợp
chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng
năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả
thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu
tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất
hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử
dụng đất

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

329

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo
đối với hình thức quảng cáo thông qua hội
nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm,
phụ gia thực phẩm trong trƣờng hợp bị mất
hoặc hƣ hỏng.

Mức 3

Sở Y Tế .

330

.Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất cho ngƣời nhận chuyển
nhƣợng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công
trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà
ở

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .

331

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán
thuốc bảo vệ thực vật

Mức 3

Sở Nông nghiệp
và Phát triển
Nông Thôn

332

Cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng
nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất
ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn
mòn (thuộc loại 8) bằng phƣơng tiện giao
thông cơ giới đƣờng bộ, đƣờng sắt và đƣờng
thủy nội địa

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

333

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh

Mức 3

Sở Văn hóa và
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334

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo
mỹ phẩm trong trƣờng hợp bị mất hoặc bị hƣ
hỏng

Mức 3

Sở Y Tế .

335

Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
sử dụng ngân sách nhà nƣớc

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

336

Đăng ký nội quy lao động

Mức 3

Ban Quản lý
Khu công
nghiệp .

337

Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều
kiện hoạt động giám định sở hữu công
nghiệp

Mức 3

Sở Khoa Học
Công Nghệ .

338

Cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động
đo đạc và bản đồ

Mức 3

Sở Tài nguyên
Môi trƣờng .
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PHỤ LỤC 11: DANH SÁCH DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC
TUYẾN MỨC ĐỘ 4

STT

Tên thủ tục

Mức độ

Cơ quan thực
hiện

1

Giải thể doanh nghiệp trong trƣờng hợp bị thu
hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
hoặc theo quyết định của Tòa án

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

2

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ
tiêm (chích), thay ăng, đếm mạch, đo nhiệt độ,
đo huyết áp

Mức 4

Sở Y Tế

3

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị
y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở y tế

Mức 4

Sở Y Tế

4

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại
lý kinh doanh LPG

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

5

Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu
tƣ xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn
nhóm B, C

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

6

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản
phẩm thuốc lá

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

7

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp
nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

8

Tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa
vật liệu xây dựng

Mức 4

Sở Xây dựng

9

Cấp lại phù hiệu cho xe trung chuyển

Mức 4

Sở Giao thông
Vận tải
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STT

Tên thủ tục

Mức độ

Cơ quan thực
hiện

10

Cấp lại Giấy phép sản xuất rƣợu công nghiệp
(quy mô dƣới 3 triệu lít/năm)

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

11

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp
LNG

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

12

Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa
bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất
hoặc hƣ hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp
không đúng thẩm quyền

Mức 4

Sở Y Tế

13

Cấp Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc
danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có
điều kiện trong ngành công nghiệp

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

14

Xác nhận thông báo hoạt động án hàng đa
cấp

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

15

Cấp lại Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công
nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thƣơng

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

16

Cấp lại Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời
kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất
sản xuất,kinh doanh có điều kiện trong ngành
công nghiệp

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

17

Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đối
tƣợng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công
Thƣơng

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

18

Đăng ký Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao
dịch chung

Mức 4

Sở Công
Thƣơng
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STT

Tên thủ tục

Mức độ

Cơ quan thực
hiện

19

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản
phẩm rƣợu

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

20

Sáp nhập Văn phòng công chứng

Mức 4

Sở Tƣ pháp

21

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y
tế

Mức 4

Sở Y Tế

22

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp
LNG vào phƣơng tiện vận tải

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

23

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều
kiện đầu tƣ trồng cây thuốc lá

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

24

Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ
chức hội chợ, triển lãm thƣơng mại tại Việt
Nam

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

25

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp
Hợp tác xã (khi bị hƣ hỏng)

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

26

Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp Hợp tác xã,
chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh
doanh của liên hiệp Hợp tác xã

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

27

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng
bán LPG chai

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

28

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất hóa
chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh
doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Mức 4

Sở Công
Thƣơng
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STT

Tên thủ tục

Mức độ

Cơ quan thực
hiện

29

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an
toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

30

Chuyển trƣờng đối với học sinh trung học phổ
thông

Mức 4

Sở Giáo dục
Đào tạo

31

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với
dự án không thuộc diện quyết định chủ trƣơng
đầu tƣ

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

32

Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

33

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát
điện đối với nhà máy điện có quy mô dƣới
3MW đặt tại địa phƣơng

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

34

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán
lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phƣơng

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

35

Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện
của thƣơng nhân nƣớc ngoài tại Việt Nam

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

36

Báo cáo thay đổi thông tin ngƣời quản lý doanh
nghiệp (đối với doanh nghiệp tƣ nhân, công ty
TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

37

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa
bệnh đối với ngƣời Việt Nam thuộc thẩm quyền
của Sở Y tế

Mức 4

Sở Y Tế

38

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp
Hợp tác xã (khi bị mất)

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ
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STT

Tên thủ tục

Mức độ

Cơ quan thực
hiện

39

Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

40

Đăng ký sửa đổi/ bổ sung nội dung chƣơng
trình khuyến mại theo hình thức mang tính may
rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ƣơng

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

41

Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô
giƣờng bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc
phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm
quyền của Sở Y tế

Mức 4

Sở Y Tế

42

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách
nhiệm hữu hạn một thành viên

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

43

Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

44

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý
kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của
Sở Công Thƣơng

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

45

Sáp nhập doanh nghiệp

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

46

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp
LNG vào phƣơng tiện vận tải

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

47

Thay đổi công chứng viên hƣớng dẫn tập sự
trong trƣờng hợptổ chức hành nghề công chứng
nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt
hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể

Mức 4

Sở Tƣ pháp
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STT

Tên thủ tục

Mức độ

Cơ quan thực
hiện

48

Tách doanh nghiệp (đối với công ty trách
nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần)

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

49

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm
rƣợu

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

50

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện
nạp LPG vào phƣơng tiện vận tải

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

51

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG
vào chai

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

52

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y
tế thuộc loại B, C, D

Mức 4

Sở Y Tế

53

Thủ tục cho phép áp dụng thí điểm kỹ thuật
mới, phƣơng pháp mới trong khám bệnh, chữa
bệnh đối với kỹ thuật mới, phƣơng pháp mới
quy định tại Khoản 3, Điều 2 Thông tƣ số
07/2015/TT-BYT thuộc thẩm quyền quản lý
của Sở Y tế

Mức 4

Sở Y Tế

54

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối
với doanh nghiệp tƣ nhân, công ty TNHH, công
ty cổ phần, công ty hợp danh)

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

55

Hiệu đính, cập nhật bổ sung thông tin đăng ký
doanh nghiệp

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

56

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa
bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay
đổi tên cơ sở khám chữa bệnh

Mức 4

Sở Y Tế
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STT

Tên thủ tục

Mức độ

Cơ quan thực
hiện

57

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện
cấp LPG

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

58

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong
chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Mức 4

Sở Y Tế

59

Thông áo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện
mục tiêu xã hội, môi trƣờng

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

60

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong
trƣờng hợp bị mất, sai sót, hƣ hỏng; có thay đổi
thông tin liên quan đến cá nhân đã đƣợc cấp
Chứng chỉ hành nghề thú y)

Mức 4

Sở Nông nghiệp
và Phát triển
Nông Thôn

61

Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện
của thƣơng nhân nƣớc ngoài tại Việt Nam

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

62

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm
vi cấp tỉnh

Mức 4

Sở Tài chính

63

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

64

Cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh
thuộc thẩm quyền của Sở y tế

Mức 4

Sở Y Tế

65

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rƣợu
công nghiệp (quy mô dƣới 3 triệu lít/năm)

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

66

Bán doanh nghiệp tƣ nhân

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ
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Cơ quan thực
hiện

STT

Tên thủ tục

Mức độ

67

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất
hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất,
kinh doanh có điều kiện trong ngành công
nghiệp

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

68

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an
toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc
thẩm quyền cấp của Sở Công Thƣơng

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

69

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động
của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm
kinh doanh

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

70

Cấp Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh
doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản
xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công
nghiệp

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

71

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện
làm tổng đại lý kinh doanh LPG

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

72

Cấp phù hiệu cho xe trung chuyển

Mức 4

Sở Giao thông
Vận tải

73

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tƣ trồng
cây thuốc lá

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

74

Hợp nhất Văn phòng công chứng

Mức 4

Sở Tƣ pháp

75

Đăng ký khi Liên hiệp hợp tác xã hợp nhất

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

76

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

Mức 4

Sở Công
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STT

Tên thủ tục

Mức độ

Cơ quan thực
hiện
Thƣơng

77

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy
hoạch đối với dự án đầu tƣ xây dựng công trình
kho LPG có dung tích kho dƣới 5 000m3

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

78

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

79

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực
phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do
Sở Công Thƣơng thực hiện

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

80

Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

Mức 4

Sở Tƣ pháp

81

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng
đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền
cấp của Sở Công Thƣơng

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

82

Hợp nhất doanh nghiệp

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

83

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp
LPG vào chai

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

84

Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất
động sản

Mức 4

Sở Xây dựng

85

Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến
cấp điện áp 35 kV tại địa phƣơng

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

86

Cấp Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công
nghiệp thuộc thẩm quyền Sở Công Thƣơng

Mức 4

Sở Công
Thƣơng
Trang 509
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87

Cho phép Đoàn khám ệnh, chữa bệnh nƣớc
ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở
Y tế

Mức 4

Sở Y Tế

88

Đăng ký khi Liên hiệp Hợp tác xã sáp nhập

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

89

Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm
hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ
thuật tƣơng ứng

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

90

Cấp phiếu lý lịch tƣ pháp cho công dân Việt
Nam, ngƣời nƣớc ngoài hiện đang cƣ trú tại
Việt Nam

Mức 4

Sở Tƣ pháp

91

Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng
(trƣờng hợp tự chấm dứt)

Mức 4

Sở Tƣ pháp

92

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại
diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

93

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tƣ
trồng cây thuốc lá

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

94

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc
thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú
y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu
thuật động vật; tƣ vấn các hoạt động liên quan
đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán
bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán
thuốc thú y)

Mức 4

Sở Nông nghiệp
và Phát triển
Nông Thôn

95

Thông báo cho thuê doanh nghiệp tƣ nhân

Mức 4

Sở Kế hoạch Trang 510
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96

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp
CNG

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

97

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành
công ty cổ phần

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

98

Cho phép Đoàn khám ệnh, chữa bệnh trong
nƣớc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở
Y tế

Mức 4

Sở Y Tế

99

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều
kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

100

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh
không theo chu kỳ (Đối với điều chỉnh Hợp
phần Quy hoạch chi tiết phát triển lƣới điện
trung và hạ áp sau các trạm 110kV)

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

101

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán
lẻ xăng dầu

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

102

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG
vào phƣơng tiện vận tải

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

103

Chỉnh sửa nội dung văn ằng, chứng chỉ

Mức 4

Sở Giáo dục
Đào tạo

104

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

Mức 4

Sở Công
Thƣơng
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105

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

106

Cấp lại phù hiệu cho xe nội bộ

Mức 4

Sở Giao thông
Vận tải

107

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng
viên

Mức 4

Sở Tƣ pháp

108

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận kinh doanh
hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất,
kinh doanh có điều kiện trong ngành công
nghiệp

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

109

Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại
diện của thƣơng nhân nƣớc ngoài tại Việt Nam

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

110

Chuyển nhƣợng Văn phòng công chứng

Mức 4

Sở Tƣ pháp

111

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét
nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở y tế

Mức 4

Sở Y Tế

112

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn
thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do
Sở Công Thƣơng thực hiện

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

113

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng
đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp
Hợp tác xã

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

114

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dƣợc

Mức 4

Sở Y Tế

115

Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất

Mức 4

Sở Công
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thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh
có điều kiện trong ngành công nghiệp
116

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của chi
nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh
doanh liên hiệp hợp tác xã

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

117

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ
làm răng giả

Mức 4

Sở Y Tế

118

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa
hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

119

Đăng ký khi Liên hiệp hợp tác xã chia

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

120

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

121

Xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo,
đào tạo về án hàng đa cấp trên địa bàn Tỉnh

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

122

Điều chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập văn
phòng đại diện của thƣơng nhân nƣớc ngoài tại
Việt Nam

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

123

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực
phẩm do Sở Công Thƣơng thực hiện

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

124

Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau
khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

Mức 4

Sở Tƣ pháp

125

Thay đổi công chứng viên hƣớng dẫn tập sự

Mức 4

Sở Tƣ pháp
Trang 513
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trong trƣờng hợp ngƣời tập sự đề nghị thay đổi
126

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ
chăm sóc sức khoẻ tại nhà

Mức 4

Sở Y Tế

127

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy
hoạch đối với dự án đầu tƣ xây dựng công trình
kho LNG có dung tích kho dƣới 5 000m3

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

128

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất
đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục
hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện
trong ngành công nghiệp

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

129

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

130

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thƣơng mại

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

131

Thủ tục cho phép áp dụng chính thức kỹ thuật
mới, phƣơng pháp mới trong khám bệnh, chữa
bệnh đối với kỹ thuật mới, phƣơng pháp mới
quy thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

Mức 4

Sở Y Tế

132

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu
cá cải hoán

Mức 4

Sở Nông nghiệp
và Phát triển
Nông Thôn

133

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp
LPG vào phƣơng tiện vận tải

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

134

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện
làm đại lý kinh doanh LPG

Mức 4

Sở Công
Thƣơng
Trang 514
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135

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối
tƣợng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công
Thƣơng trƣờng hợp thẻ ị mất hoặc ị hỏng thẻ

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

136

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện
nạp LPG vào chai

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

137

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp
CNG vào phƣơng tiện vận tải

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

138

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại
diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác
xã

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

139

Đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

140

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

141

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết
bị y tế thuộc loại A

Mức 4

Sở Y Tế

142

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và
hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Mức 4

Sở Giáo dục
Đào tạo

143

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện
bán lẻ xăng dầu

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

144

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

145

Cấp lại thẻ an toàn điện

Mức 4

Sở Công
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146

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách
nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

147

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ
chức hành nghề công chứng này sang tổ chức
hành nghề công chứng khác trong cùng một
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng

Mức 4

Sở Tƣ pháp

148

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa
bệnh đối với ngƣời Việt Nam bị mất hoặc hƣ
hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo
quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật
khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của
Sở Y tế

Mức 4

Sở Y Tế

149

Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới
bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy
hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc
cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động
sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn)

Mức 4

Sở Xây dựng

150

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tƣ pháp cho cơ quan
nhà nƣớc, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội (đối tƣợng là công dân Việt Nam, ngƣời
nƣớc ngoài đang cƣ trú tại Việt Nam)

Mức 4

Sở Tƣ pháp

151

Đăng ký khi Liên hiệp hợp tác xã tách

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

152

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện
nạp LNG vào phƣơng tiện vận tải

Mức 4

Sở Công
Thƣơng
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153

Tiếp nhận lƣu học sinh nƣớc ngoài diện học
bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam

Mức 4

Sở Giáo dục
Đào tạo

154

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tƣ
nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty
hợp danh)

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

155

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán
LPG chai

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

156

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện
cấp CNG

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

157

Đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh
nghiệp tƣ nhân, công ty TNHH, công ty cổ
phần, công ty hợp danh)

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

158

Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và
giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm
quyền của Sở Y tế

Mức 4

Sở Y Tế

159

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch
vụ tƣ vấn du học

Mức 4

Sở Giáo dục
Đào tạo

160

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực
phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở
Công Thƣơng thực hiện

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

161

Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn
điện

Mức 4

Sở Công
Thƣơng
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162

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo nƣớc
khoáng thiên nhiên, nƣớc uống đóng chai, phụ
gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm
trong trƣờng hợp bị mất hoặc hƣ hỏng

Mức 4

Sở Y Tế

163

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính,
ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ,
ngƣời đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ,
ngƣời đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện
của Liên hiệp hợp tác xã

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

164

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ
kính thuốc

Mức 4

Sở Y Tế

165

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc
lá

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

166

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tƣ
vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp
của Sở Công thƣơng

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

167

Cấp/ cấp lại (trƣờng hợp CCHN hết hạn sử
dụng)/cấp chuyển đổi/điều chỉnh, bổ sung nội
dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây
dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng;
Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây
dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng;
Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng

Mức 4

Sở Xây dựng

168

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý
bán lẻ xăng dầu

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

169

Thành lập Văn phòng công chứng

Mức 4

Sở Tƣ pháp
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Tên thủ tục

Mức độ

Cơ quan thực
hiện

170

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

Mức 4

Sở Tƣ pháp

171

Thông áo thay đổi nội dung đăng ký doanh
nghiệp (đối với doanh nghiệp tƣ nhân, công ty
TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

172

Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

173

Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà
máy điện có quy mô dƣới 3 MW đặt tại địa
phƣơng

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

174

Cho phép đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập
đỏ lƣu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh
nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực
thuộc Sở Y tế

Mức 4

Sở Y Tế

175

Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển
giáo dục hòa nhập

Mức 4

Sở Giáo dục
Đào tạo

176

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực
phẩm do Sở Công Thƣơng thực hiện

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

177

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Mức 4

Sở Tài chính

178

Cấp phiếu lý lịch tƣ pháp cho cơ quan tiến hành
tố tụng (đối tƣợng là công dân Việt Nam, ngƣời
nƣớc ngoài cƣ trú tại Việt Nam)

Mức 4

Sở Tƣ pháp

179

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân
phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phƣơng

Mức 4

Sở Công
Thƣơng
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Cơ quan thực
hiện

STT

Tên thủ tục

Mức độ

180

Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công
ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại
chúng

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

181

Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận
tải hàng hóa bằng công –ten- nơ, xe đầu kéo, xe
kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận
tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh
doanh vận tải bằng xe buýt

Mức 4

Sở Giao thông
Vận tải

182

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng
đại lý kinh doanh LPG

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

183

Thông báo thực hiện khuyến mại

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

184

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn
thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm
do Sở Công Thƣơng thực hiện

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

185

Cấp lại Thẻ công chứng viên

Mức 4

Sở Tƣ pháp

186

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp
LPG

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

187

Cấp Giấy xác nhận ƣu đãi dự án sản xuất sản
phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản
phẩm công nghiệp hỗ trợ ƣu tiên phát triển đối
với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

188

Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất
thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh
có điều kiện trong ngành công nghiệp

Mức 4

Sở Công
Thƣơng
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hiện

STT

Tên thủ tục

Mức độ

189

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện
bán lẻ xăng dầu

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

190

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh,
văn phòng đại diện Liên hiệp Hợp tác xã (khi bị
hƣ hỏng)

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

191

Cấp bản sao văn ằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Mức 4

Sở Giáo dục
Đào tạo

192

Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm
thƣơng mại tại Việt Nam

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

193

Chia doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm
hữu hạn và công ty cổ phần)

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

194

Thông báo mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp
tƣ nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công
ty hợp danh)

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

195

Cấp giấy phép hoạt động tƣ vấn chuyên ngành
điện thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công
thƣơng

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

196

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán
LPG chai

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

197

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý
kinh doanh LPG

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

198

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp
CNG vào phƣơng tiện vận tải

Mức 4

Sở Công
Thƣơng
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hiện

STT

Tên thủ tục

Mức độ

199

Công nhận văn ằng tốt nghiệp các cấp học phổ
thông do cơ sở nƣớc ngoài cấp

Mức 4

Sở Giáo dục
Đào tạo

200

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III
(Trƣờng hợp CCHN rách nát/thất lạc) đối với
cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực:
Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây
dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát
thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định
giá XD

Mức 4

Sở Xây dựng

201

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp
tác xã (Đối với trƣờng hợp Hợp tác xã giải thể
tự nguyện)

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

202

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo nƣớc
khoáng thiên nhiên, nƣớc uống đóng chai, phụ
gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm
trong trƣờng hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều
21 Thông tƣ số 09/2015/TT-BYT

Mức 4

Sở Y Tế

203

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG
chai

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

204

Thông áo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp
hợp tác xã

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

205

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp
Hợp tác xã (khi đổi từ Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh sáng Giấy chứng nhận đăng ký
liện hiệp hợp tác xã);

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

206

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám

Mức 4

Sở Y Tế
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Cơ quan thực
hiện

chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
207

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy
hoạch đối với dự án đầu tƣ xây dựng công trình
kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3
đến dƣới 5 000m3

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

208

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm
tổng đại lý kinh doanh LPG

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

209

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá chuyển
nhƣợng quyền sở hữu

Mức 4

Sở Nông nghiệp
và Phát triển
Nông Thôn

210

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện
nạp CNG vào phƣơng tiện vận tải

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

211

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG
vào chai

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

212

Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ
thông

Mức 4

Sở Giáo dục
Đào tạo

213

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại
diện, địa điểm kinh doanh

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

214

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG
vào phƣơng tiện vận tải

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

215

Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp
điện áp 0,4kV tại địa phƣơng

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

216

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh,
văn phòng đại diện Liên hiệp Hợp tác xã (khi bị

Mức 4
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Cơ quan thực
hiện
Đầu Tƣ

mất)
217

Chuyển đổi doanh nghiệp tƣ nhân thành công
ty trách nhiệm hữu hạn

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

218

Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục
tiêu xã hội, môi trƣờng

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

219

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán
nguyên liệu thuốc lá

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

220

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần,
thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

221

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG
vào phƣơng tiện vận tải

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

222

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm
đại lý kinh doanh LPG

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

223

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG
vào phƣơng tiện vận tải

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

224

Cấp Giấy phép sản xuất rƣợu công nghiệp (quy
mô dƣới 3 triệu lít/năm)

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

225

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám
chẩn đoán hình ảnh, phòng X-quang thuộc
thẩm quyền của Sở Y tế

Mức 4

Sở Y Tế

226

Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trƣớc
thời hạn đã thông áo

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ
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Cơ quan thực
hiện

227

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại
lý kinh doanh LPG

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

228

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện
cấp LNG

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

229

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức
mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ƣơng

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

230

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn
phòng công chứng nhận sáp nhập

Mức 4

Sở Tƣ pháp

231

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới

Mức 4

Sở Nông nghiệp
và Phát triển
Nông Thôn

232

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp
nhất

Mức 4

Sở Tƣ pháp

233

Cấp phù hiệu cho xe nội bộ

Mức 4

Sở Giao thông
Vận tải

234

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định
thƣơng mại

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

235

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán
buôn sản phẩm rƣợu

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

236

Giải thể doanh nghiệp

Mức 4

Sở Kế hoạch Đầu Tƣ

237

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện

Mức 4

Sở Công
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của thƣơng nhân nƣớc ngoài tại Việt nam thuộc
thẩm quyền cấp của Sở Công Thƣơng

Cơ quan thực
hiện
Thƣơng

238

Xin học lại tại trƣờng khác đối với học sinh
trung học

Mức 4

Sở Giáo dục
Đào tạo

239

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều
kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc
thẩm quyền cấp của Sở Công Thƣơng

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

240

Cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe
vận tải hàng hóa bằng công –ten- nơ, xe đầu
kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh
doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định,
xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt

Mức 4

Sở Giao thông
Vận tải

241

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn
phòng công chứng đƣợc chuyển nhƣợng

Mức 4

Sở Tƣ pháp

242

Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ
công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công
Thƣơng

Mức 4

Sở Công
Thƣơng

243

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trƣờng
hợp ngƣời tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ
chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ƣơng khác

Mức 4

Sở Tƣ pháp
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PHỤ LỤC 12: PHÂN TÍCH MÔ HÌNH LIÊN THÔNG NGHIỆP VỤ, TRAO
ĐỔI THÔNG TIN DỮ LIỆU
1. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với dự án không
thuộc diện quyết định chủ trƣơng đầu tƣ
Thông tin chung:
Mã số thủ tục

405

Lĩnh vực TK

Đầu tƣ

Cơ quan thực hiện

Sở Kế hoạch và đầu tƣ

Đối tƣợng thực
hiện

Nhà đầu tƣ có dự án đầu tƣ thuộc diện quyết định chủ
trƣơng đầu tƣ thuộc một trong các trƣờng hợp sau:

Cách thức thực hiện

Không quy định

Thời hạn giải quyết

- Thời hạn trình quyết định chủ trƣơng đầu tƣ: theo thời
hạn tƣơng ứng với từng loại quyết định chủ trƣơng đầu
tƣ; - Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ: trong
thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc đƣợc
văn ản quyết định chủ trƣơng đầu tƣ.

Lệ phí thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (theo mẫu số II.2 ban
hành kèm theo Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT).

Cơ sở pháp lý

- Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; - Nghị
định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015; - Thông tƣ số
16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015. Quyết định số
579/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc công bố thủ tục
hành chính chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu

ác bước thực hiện:
a) Trình tự thực hiện:
- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ nộp hồ sơ dự án đầu tƣ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả tập trung cấp Tỉnh của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Hồ sơ dự án đầu tƣ t y thuộc
từng loại dự án đầu tƣ, tƣơng ứng thẩm quyền quyết định chủ trƣơng đầu tƣ quy
định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật Đầu tƣ (đƣợc mô tả trong các thủ tục quyết
định chủ trƣơng đầu tƣ tại các thủ tục 1, 2 và 3).
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Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần
(sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ; chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30), trừ thứ bảy, chủ nhật
và ngày lễ.
- Bƣớc 2: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ lấy ý kiến thẩm định, thực hiện các ƣớc để
trình quyết định chủ trƣơng đầu tƣ tƣơng ứng với từng loại quyết định chủ trƣơng
đầu tƣ (đƣợc mô tả trong các thủ tục quyết định chủ trƣơng đầu tƣ tại các thủ tục 1,
2 và 3).
- Bƣớc 3: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ cho nhà
đầu tƣ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc văn ản quyết định
chủ trƣơng đầu tƣ.
b) Số lƣợng hồ sơ:
- 21 bộ đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của Quốc
hội.
- 08 bộ đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của Thủ
tƣớng Chính phủ.
- 04 bộ đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của
UBND tỉnh.
c) Thời hạn giải quyết:
- Thời hạn trình quyết định chủ trƣơng đầu tƣ: theo thời hạn tƣơng ứng với
từng loại quyết định chủ trƣơng đầu tƣ;
- Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ: trong thời hạn 05 ngày làm
việc kể từ ngày nhận đƣợc đƣợc văn ản quyết định chủ trƣơng đầu tƣ.
d) Cơ quan thực hiện:
Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:
Nhà đầu tƣ có dự án đầu tƣ thuộc diện quyết định chủ trƣơng đầu tƣ thuộc một
trong các trƣờng hợp sau:
+ Nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (cá nhân và tổ chức), tổ chức kinh tế quy định tại
điểm a, b và c Khoản 1 Điều 23 Luật đầu tƣ thành lập tổ chức kinh tế mới (Điều 22
và Khoản 1 Điều 23 Luật đầu tƣ) ;
+ Nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (cá nhân và tổ chức) và tổ chức kinh tế quy định tại
điểm a, b và c Khoản 1 Điều 23 Luật đầu tƣ thực hiện dự án đầu tƣ theo hình thức
Hợp đồng BCC (Khoản 1 Điều 23 và Khoản 2 Điều 28 Luật đầu tƣ);
+ Tổ chức kinh tế quy định tại điểm a, b và c Khoản 1 Điều 23 Luật đầu tƣ
thực hiện dự án đầu tƣ (Khoản 1 Điều 36 Luật đầu tƣ).
- Thủ tục này cũng áp dụng đối với dự án của nhà đầu tƣ trong nƣớc, tổ chức
kinh tế quy định tại Khoản 2 Điều 23 Luật đầu tƣ nếu nhà đầu tƣ đề nghị cấp Giấy
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chứng nhận đăng ký đầu tƣ. Trƣờng hợp dự án thuộc diện quyết định chủ trƣơng
đầu tƣ và đã đƣợc quyết định chủ trƣơng đầu tƣ thì cơ quan đăng ký đầu tƣ không
phải trình quyết định chủ trƣơng đầu tƣ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (theo mẫu số II.2 ban hành kèm theo Thông
tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT).
h) Lệ phí:
Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Văn ản đề nghị thực hiện dự án đầu tƣ theo Mẫu I.1 ban hành kèm theo
Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT;
- Đề xuất dự án đầu tƣ (đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ)
theo Mẫu I.2 an hành kèm theo Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT;
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:
- Có hồ sơ hợp lệ;
- Đƣợc quyết định chủ trƣơng đầu tƣ.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015;
- Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.
Tài liệu, biểu mẫu:
Mẫu I.1
Văn ản đề nghị thực hiện dự án đầu tƣ
(Điều 33, 34, 35, 37 Luật đầu tƣ)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ
Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tƣ)
Nhà đầu tƣ đề nghị thực hiện dự án đầu tƣ với các nội dung nhƣ sau:
I. NHÀ ĐẦU TƢ
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1. Nhà đầu tƣ thứ nhất:
a) Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân:
Họ tên: …………………Giới tính: .......................................... ………
Sinh ngày: …….../.. /.... ………….Quốc tịch: ......... ……………………….
Chứng minh nhân dân/Căn cƣớc công dân/Hộ chiếu số: .................................
Ngày cấp: .............. /.... /........ Nơi cấp: ..........................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/Căn cƣớc công
dân/Hộ chiếu):
Số giấy chứng thực cá nhân: ...........................................................................
Ngày cấp: .............. /.... /........ Ngày hết hạn: ..... /..... /..... Nơi cấp: .............
Địa chỉ thƣờng trú: …………………………………………………………
Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………
Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ………………………
) Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức:
Tên doanh nghiệp/tổ chức: .................................................................................
Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh
nghiệp hoặc mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu
tƣ/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tƣơng
đƣơng: .....................................................
Ngày cấp: ................................................Cơ quan cấp:..................................
Địa chỉ trụ sở: .............................................................................................
Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… We site: ………
Tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của nhà đầu tƣ nƣớc ngoàitrong doanh nghiệp/tổ
chức(chỉ áp dụng đối với trƣờng hợp nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức thành lập
tại Việt Nam):

STT

Tên nhà đầu tƣ
nƣớc ngoài

Số vốn góp
Quốc tịch

VNĐ

Tƣơng đƣơng
USD

Tỷ lệ (%)

Tỷ lệ thành viên hợp danh là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trong công ty hợp
danh (chỉ áp dụng đối với trƣờng hợp nhà đầu tƣ là công ty hợp danh thành lập tại
Việt Nam):...............
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Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký
đầu tƣ, gồm:
Họ tên: ………………………………Giới tính: .......................
Chức danh:…………………Sinh ngày: …….../…../…….Quốc tịch: ............. .
Chứng minh nhân dân/Căn cƣớc công dân/Hộ chiếu số: .................................
Ngày cấp: .............. /.... /........ Nơi cấp: ..........................................................
Địa chỉ thƣờng trú: …………………..………………………………………...
Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………..
Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ………………………
2. Nhà đầu tƣ tiếp theo:thông tin kê khai tƣơng tự nhƣ nội dung đối với nhà
đầu tƣ thứ nhất
II.THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ DỰ KIẾN THÀNH LẬP (đối với
nhà ĐTNN đầu tƣ theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế)
1. Tên tổ chức kinh tế: …………………………..
2. Loại hình tổ chức kinh tế:……………………….
3. Vốn điều lệ:……..( ằng chữ)đồng và tƣơng đƣơng ... (bằng chữ) đô la Mỹ
4. Tỷ lệ góp vốn điều lệ của từng nhà đầu tƣ:
STT

Tên nhà đầu tƣ

Số vốn góp
VNĐ

Tƣơng đƣơng USD

Tỷ lệ (%)

III. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ
Tên dự án đầu tƣ: ....................................................................
Nội dung chi tiết theo văn ản đề xuất dự án đầu tƣ kèm theo
IV. NHÀ ĐẦU TƢ/TỔ CHỨC KINH TẾ CAM KẾT
1. Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực
của hồ sơ và các văn ản gửi cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền.
2. Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và Quyết định chủ trƣơng đầu
tƣ/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ.
V. HỒ SƠ KÈM THEO
- Các văn ản quy định tại Khoản 1 Điều 33 hoặc Khoản 1 Điều 34 hoặc
Khoản 1 Điều 35 hoặc Khoản 2 Điều 37Luật đầu tƣ (tuỳ theo từng loại dự án, liệt
kê cụ thể các văn ản gửi kèm theo).
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- Các hồ sơ liên quan khác (nếu có):
Làm tại ……., ngày ….. tháng …..năm……
Nhà đầu tƣ
Từng nhà đầu tƣ ký, ghi rõ họ tên,chức danh và đóng
dấu(nếu có)
Mẫu I.2
Đề xuất dự án đầu tƣ
(Áp dụng đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ –
Điều 33, 34, 35 Luật đầu tƣ)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƢ
(Kèm theo Văn ản đề nghị thực hiện dự án đầu tƣ
Ngày .... tháng ... năm....)
I. TÊN NHÀ ĐẦU TƢ
(Ghi tên từng nhà đầu tƣ)
Đề nghị thực hiện dự án đầu tƣ với các nội dung nhƣ sau:
II. ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI NỘI DUNG SAU
1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:
1.1. Tên dự án:............................................................
1.2. Địa điểm thực hiện dự án: …………………..
(Đối với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số nhà, đƣờngphố/xóm,
phƣờng/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Đối với dự án trong KCN, KCX, KCNC,
KKT: ghi số, đƣờng hoặc lô…, tên khu, quận/huyện, tỉnh/thành phố).
2. Mục tiêu dự án:

STT

Mục tiêu hoạt
động

1

(Ngành kinh

Tên ngành

Mã ngành Mã ngành CPC (*)
(Ghi tên ngành theo VSIC (đối với các ngành
cấp 4 theo
(Mã ngành
nghề có mã
VSIC)
cấp 4)
CPC, nếu có)
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doanh chính)
2

……….

Ghi chú:
- Ngành kinh doanh ghi đầu tiên là ngành kinh doanh chính của dự án.
- (*) Chỉ ghi mã ngành CPC đối với các mục tiêu hoạt động thuộc ngành nghề
đầu tƣ có điều kiện áp dụng đối với nhà ĐTNN khi cấp GCNĐKĐT.
3. Quy mô đầu tƣ:
Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí:
- Công suất thiết kế: ……………………
- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: ……………………….
- Diện tích đất, mặt nƣớc, mặt bằng dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha): …………
- Quy mô kiến trúc xây dựng (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, chiều
cao công trình,…):
Trƣờng hợp dự án có nhiều giai đoạn, từng giai đoạn đƣợc miêu tả nhƣ trên
4. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất(áp dụng đối với dự án đề nghị Nhà nƣớc giao
đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại điểm đ,
khoản 1, Điều 33 Luật đầu tƣ)
4.1. Địa điểm khu đất:
- Giới thiệu tổng thể về khu đất (địa chỉ, ranh giới, vị trí địa lý);
- Cơ sở pháp lý xác định quyền sử dụng khu đất (nếu có);
4.2. Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất (lập ảng cơ cấu hiện trạng sử dụng đất, có
ản đồ hiện trạng sử dụng đất kèm theo)
4.3. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (nêu rõ số lƣợng diện tích đất sử dụng, thời
hạn, tỷ lệ nhu cầu sử dụng đất của từng hạng mục công trình).
4.4. Giải trình việc đáp ứng các điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền
sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
4.5.Dự kiến kế hoạch, tiến độ giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử
dụng đất phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai.
4.6. Phƣơng án tổng thể bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, tái định cƣ (nếu có):
5. Vốn đầu tƣ:
5.1. Tổng vốn đầu tƣ: …....( ằng chữ)đồng và tƣơng đƣơng …… (bằng
chữ) đô la Mỹ, trong đó:
a) Vốn cố định: ... (bằng chữ)đồng và tƣơng đƣơng … (bằng chữ) đô la Mỹ.
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Trong đó;
- Chi phí bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ (nếu có):
- Chi phí thuê đất, mặt nƣớc,…:
- Chi phí xây dựng công trình:
- Chi phí máy móc, thiết bị, công nghệ, thƣơng hiệu;
- Chi phí khác hình thành tài sản cố định.
- Chi phí dự phòng;
Cộng: ………………………..
b) Vốn lƣu động: …. (bằng chữ)đồng và tƣơng đƣơng …… (bằng chữ) đô la
Mỹ.
5.2. Nguồn vốn đầu tƣ:
a) Vốn góp để thực hiện dự án đầu tƣ (ghi chi tiết theo từng nhà đầu tƣ):
Số vốn góp
STT Tên nhà đầu tƣ

Tƣơng
VNĐ
đƣơng USD

Tỷ lệ (%)

Phƣơng
thức góp
vốn (*)

Tiến độ
góp vốn

Ghi chú:
(*): Phƣơng thức góp vốn: ghi giá trị bằng tiền mặt, máy móc thiết bị, giá trị
quyền sử dụng đất, bí quyết công nghệ,………
b) Vốn huy động: ghi rõ số vốn, phƣơng án huy động (vay từ tổ chức tín
dụng/công ty mẹ,…) và tiến độ dự kiến.
c) Vốn khác: …………..
6. Thời hạn thực hiện/hoạt động của dự án: ………….
7. Tiến độ thực hiện dự án(ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc quý)/năm. Ví
dụ: tháng 01(hoặc quý I)/2018):Dự kiến tiến độ chuẩn bị đầu tƣ, đền bù giải phóng
mặt bằng, thời gian xây dựng, thời gian vận hành sản xuất, kinh doanh, cung cấp
dịch vụ ….
8. Nhu cầu về lao động(nêu cụ thể số lƣợng lao động trong nƣớc, số lƣợng lao
động là ngƣời nƣớc ngoài cần cho dự án theo từng giai đoạn cụ thể):….
9. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án
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- Những tác động quan trọng nhất do dự án mang lại cho phát triển kinh tế - xã
hội của địa phƣơng, ngành (tạo việc làm, nộp ngân sách, xuất khẩu, chuyển giao
công nghệ, ....).
- Đánh giá tác động môi trƣờng: Thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo
vệ môi trƣờng.
10. Giải trình về sử dụng công nghệ:(áp dụng đối với dự án sử dụng công nghệ
thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về
chuyển giao công nghệ - quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 33 Luật đầu tƣ)
- Tên công nghệ;
- Xuất xứ công nghệ;
- Sơ đồ quy trình công nghệ;
- Thông số kỹ thuật chính;
- Tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ;
- Giải trình khả năng đáp ứng các điều kiện về tiếp nhận, chuyển giao công
nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao;
- Dự kiến tiến độ thực hiện trình tự, thủ tục tiếp nhận, chuyển giao công nghệ
thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, theo quy định của pháp luật về
chuyển giao công nghệ.
11. Giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tƣ áp dụng đối với nhà đầu tƣ nƣớc
ngoài (nếu có): …………
III. ĐỀ XUẤT ƢU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƢ (ghi rõ cơ sở pháp lý của đề xuất
ƣu đãi, hỗ trợ đầu tƣ)
1. Ƣu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:
Cơ sở pháp lý của ƣu đãi (ghi rõ tên văn ản pháp luật, điều khoản áp dụng):...
2. Ƣu đãi về thuế nhập khẩu:
Cơ sở pháp lý của ƣu đãi (ghi rõ tên văn ản pháp luật, điều khoản áp dụng):...
3. Ƣu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.
Cơ sở pháp lý của ƣu đãi (ghi rõ tên văn ản pháp luật, điều khoản áp dụng):
4. Đề xuất hỗ trợ đầu tƣ (nếu có): ..................................................................
Làm tại ……., ngày ….. tháng …..năm……
Nhà đầu tƣ
Từng nhà đầu tƣ ký, ghi rõ họ tên,chức danh và đóng dấu (nếu
có)
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2. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
Thông tin chung:
Mã số thủ tục

2640

Lĩnh vực TK

Lƣu thông hàng hóa trong nƣớc

Cơ quan thực hiện

Sở Công Thƣơng

Đối tƣợng thực hiện

Cửa hàng xăng dầu có đủ các điều kiện theo quy định.

Cách thức thực hiện

Qua Bƣu điện; + Nộp trực tiếp tại văn thƣ Sở Công
Thƣơng. + Nộp qua mạng điện tử theo địa chỉ:
http://soct.baria-vungtau.gov.vn/dkqm.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn hai mƣơi (20) ngày làm việc, kể từ ngày
nhận đƣợc hồ sơ theo quy định.

Lệ phí thực hiện

- Phí: Mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh: + Đối
với doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn thành phố: Mức
thu phí thẩm định: 1.200.000 đồng/ điểm kinh doanh/ lần
thẩm định; + Đối với doanh nghiệp kinh doanh trên địa
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm định:
600.000đồng/ điểm kinh doanh / lần thẩm định.

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận

Cơ sở pháp lý

+ Luật Thƣơng mại năm 2005; + Nghị định số
83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ
về kinh doanh xăng dầu; + Thông tƣ số 38/2014/TT-BCT
ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Công
Thƣơng Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số
83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ
về kinh doanh xăng dầu; + Thông tƣ số 168/2016/TT-BTC
ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm
định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh;
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực
thƣơng mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao
dịch hàng hoá; + Thông tƣ số 28/2017/TT-BCT ngày 08
tháng 12 năm 2017 của Bộ trƣởng Bộ Công Thƣơng sửa
đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tƣ trong lĩnh vực kinh
doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp
và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc của Bộ
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Công Thƣơng
ác bước thực hiện:
- Trình tự thực hiện:
Bƣớc 1. Thƣơng nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bƣớc 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trƣờng hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy iên nhận giao cho thƣơng
nhân. Đồng thời, hƣớng dẫn thƣơng nhân nộp phí thẩm định theo quy định.
+ Trƣờng hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán ộ tiếp nhận hồ sơ hƣớng
dẫn thƣơng nhân ổ sung đầy đủ theo quy định.
Bƣớc 3. Trong quá trình thẩm định hồ sơ:
+ Trƣờng hợp chƣa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày
tiếp nhận hồ sơ của thƣơng nhân, cơ quan có thẩm quyền có văn ản yêu cầu
thƣơng nhân ổ sung;
+ Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ, cơ quan
có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận đủ điều
kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 10 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số
83/2014/NĐ-CP cho thƣơng nhân. Trƣờng hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do
không đủ điều kiện, Sở Công Thƣơng phải trả lời bằng văn ản và nêu rõ lý do.
Bƣớc 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh
của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các ƣớc sau:
Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận. Sau đó yêu cầu tổ chức, cá nhân ký
vào sổ theo dõi trƣớc khi trả kết quả.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ
hai đến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến
16 giờ 30), trừ ngày lễ.
- Cách thức thực hiện:
+ Qua Bƣu điện;
+ Nộp trực tiếp tại văn thƣ Sở Công Thƣơng.
+ Nộp qua mạng điện tử theo địa chỉ: http://soct.baria-vungtau.gov.vn/dkqm.
- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP;
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+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thƣơng nhân chủ sở
hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu;
+ Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Khoản 3
Điều 24 Nghị định 83/2014/NĐ-CP và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây
dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu;
+ Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tƣơng đƣơng về đào tạo nghiệp vụ của cán
bộ quản lý và nhân viên cửa hàng theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định
83/2014/NĐ-CP;
+ Bản gốc văn ản xác nhận của thƣơng nhân cung cấp xăng dầu cho đại lý có
thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu.
- Số lƣợng hồ sơ: 01 ( ộ).
- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn hai mƣơi (20) ngày làm việc, kể từ ngày
nhận đƣợc hồ sơ theo quy định.
- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cửa hàng xăng dầu có đủ các điều
kiện theo quy định.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thƣơng tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu.
+ Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện:
Không
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thƣơng tỉnh Bà Rịa
– Vũng Tàu.
+ Cơ quan phối hợp: Không.
- Mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến : Mức độ 4.
- Phí: Mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh:
+ Đối với doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn thành phố: Mức thu phí thẩm
định: 1.200.000 đồng/ điểm kinh doanh/ lần thẩm định;
+ Đối với doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn các huyện còn lại: Mức thu
phí thẩm định: 600.000đồng/ điểm kinh doanh / lần thẩm định.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều
kiện bán lẻ xăng dầu
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp/cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại
Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục
kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
+ Địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt;
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+ Thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thƣơng nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc
thƣơng nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thƣơng nhân phân phối xăng dầu
hoặc thƣơng nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thƣơng nhân
sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định tại Nghị định này (thƣơng
nhân đề nghị cấp phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ
xăng dầu);
+ Đƣợc thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện
hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa
cháy, bảo vệ môi trƣờng của cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền;
+ Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải đƣợc đào tạo, huấn
luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và
bảo vệ môi trƣờng theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Thƣơng mại năm 2005;
+ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về
kinh doanh xăng dầu;
+ Thông tƣ số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ
Công Thƣơng Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP
ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
+ Thông tƣ số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh
doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có
điều kiện thuộc lĩnh vực thƣơng mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao
dịch hàng hoá;
+ Thông tƣ số 28/2017/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ trƣởng Bộ
Công Thƣơng sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tƣ trong lĩnh vực kinh doanh
xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm
vi quản lý nhà nƣớc của Bộ Công Thƣơng
Tài liệu, biểu mẫu:
Mẫu số 3
TÊN DOANH NGHIỆP
------Số:

/

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------….., ngày ….. tháng ….. năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỔI/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG
NHẬN CỬA HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN LẺ XĂNG DẦU
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Kính gửi: Sở Công Thƣơng tỉnh/thành phố ...
Tên doanh nghiệp:................................................................................................
Tên giao dịch đối ngoại:........................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................
Số
điện
thoại:.........................................................
Fax:…………………………..

số

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ... do ... cấp ngày ... tháng ... năm ...
Mã số thuế:.........................................................................................................
Đề nghị Sở Công Thƣơng xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại Giấy chứng
nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc
doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của
Chính phủ về kinh doanh xăng dầu .
Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu:.............................................................................
Địa chỉ ...............................................................................................................
Điện thoại:................................................................ số Fax:………………………..
Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số
83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu ; các văn
bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp
luật./.
GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo, gồm:
1. Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp.
2. Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
3. Tài liệu về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
4. Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng
bán lẻ xăng dầu.
5. Bản gốc văn ản xác nhận cấp hàng cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu của thƣơng
nhân cấp hàng.
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3. Thủ tục Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thƣơng
Thông tin chung:
Mã số thủ tục

235

Lĩnh vực TK

An toàn thực phẩm

Cơ quan
hiện

thực

Sở Công Thƣơng

Đối tƣợng thực
Tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
hiện
Cách thức thực Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nƣớc hoặc qua đƣờng
hiện
ƣu điện.

Thời hạn
quyết

Tiếp nhận, thông báo hồ sơ hợp lệ và thời gian kiểm tra kiến
thức: 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và
giải
hợp lệ); Cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm: 03
ngày làm việc (kể từ ngày tổ chức kiểm tra kiến thức đối với
những ngƣời đã đạt trên 80% số câu trả lời đúng).

Lệ phí thực hiện

30.000 đồng (Ba mƣơi nghìn đồng chẵn)/01 ngƣời (theo quy
định tại Thông tƣ 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013).

Kết quả
hiện

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

thực

Cơ sở pháp lý

+ Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng
2 năm 2010; + Thông tƣ liên tịch số 13/2014/TTLT-BYTBNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Công
Thƣơng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công
Thƣơng hƣớng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý
nhà nƣớc về an toàn thực phẩm; + Thông tƣ số
149/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 quy định
mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn
thực phẩm; + Thông tƣ số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng
12 năm 2014 của Bộ Công Thƣơng về việc Quy định cấp,
thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực
phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thƣơng; +
Thông tƣ số 15/2012/TT-BYT ngày 12 tháng 9 năm 2012
của Bộ Y tế Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn
thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
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ác bước thực hiện:
- Trình tự thực hiện:
Bƣớc 1. Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn
thực phẩm gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Công Thƣơng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Trung
tâm hành chính - chính trị, số 01 Phạm Văn Đồng, phƣờng Phƣớc Trung, thành
phố Bà Rịa).
Bƣớc 2. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đƣợc hồ sơ đề nghị
hợp lệ, Sở Công Thƣơng lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực
phẩm và gửi thông báo thời gian, địa điểm tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn
thực phẩm cho tổ chức/cá nhân.
Bƣớc 3. Sau 03 ngày làm việc kề từ ngày tổ chức kiểm tra, đánh giá kiến
thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi, cơ quan có thầm quyền cấp Giấy xác
nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức/cá nhân đạt yêu cầu (đã trả lời
đúng trên 80% câu hỏi ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức
chuyên ngành trong bài kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm).
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ
thứ hai đến thứ sáu ( Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00
đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nƣớc hoặc qua
đƣờng ƣu điện.
- Thành phần hồ sơ:
Hồ sơ gồm:
a) Đối với tổ chức:
+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Mẫu 01a Phụ lục 4
Thông tƣ liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT);
+ Danh sách các đối tƣợng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
(Mẫu 01b Phụ lục 4 Thông tƣ liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT);
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận
đầu tƣ hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức);
+ Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ
phí.
b) Đối với cá nhân:
+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Mẫu 01a Phụ lục 4
Thông tƣ liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT);
+ Bản sao giấy chứng minh thƣ nhân dân;
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+ Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ
phí.
- Số lƣợng hồ sơ: 01 ộ.
- Thời hạn giải quyết:
Tiếp nhận, thông báo hồ sơ hợp lệ và thời gian kiểm tra kiến thức: 10 ngày
làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ);
Cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm: 03 ngày làm việc (kể từ
ngày tổ chức kiểm tra kiến thức đối với những ngƣời đã đạt trên 80% số câu trả lời
đúng).
- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân trực tiếp sản
xuất, kinh doanh thực phẩm.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thƣơng tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu.
+ Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc ủy quyền hoặc phân cấp thực
hiện : Không.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thƣơng tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu.
+ Cơ quan phối hợp: Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn
thực phẩm.
- Lệ phí: 30.000 đồng (Ba mƣơi nghìn đồng chẵn)/01 ngƣời (theo quy định
tại Thông tƣ 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013).
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Phụ lục 4 (Mẫu 01a) Thông tƣ liên tịch số 13/2014/TTLT-BYTBNNPTNT-BCT: Đơn đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm;
+ Phụ lục 4 (Mẫu 01 ) Thông tƣ liên tịch số 13/2014/TTLT-BYTBNNPTNT-BCT: Danh sách đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức về an toàn thực
phẩm.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm chỉ cấp cho những ngƣời đã
trả lời đúng từ 80% tổng số câu hỏi (gồm các câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi
kiến thức chuyên ngành) trở lên.
Nội dung kiến thức về an toàn thực phẩm bao gồm kiến thức chung và kiến thức
chuyên ngành về an toàn thực phẩm, trong đó:
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+ Kiến thức chung về an toàn thực phẩm gồm: Các quy định pháp luật về an
toàn thực phẩm; các mối nguy an toàn thực phẩm; điều kiện an toàn thực phẩm;
phƣơng pháp ảo đảm an toàn thực phẩm; thực hành tốt an toàn thực phẩm.
+ Kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm gồm: Các quy định pháp luật
về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thƣơng.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 2 năm 2010;
+ Thông tƣ liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng
4 năm 2014 của Bộ Công Thƣơng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ
Công Thƣơng hƣớng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nƣớc về an
toàn thực phẩm;
+ Thông tƣ số 149/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 quy định mức
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn thực phẩm;
+ Thông tƣ số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công
Thƣơng về việc Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn
thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thƣơng;
+ Thông tƣ số 15/2012/TT-BYT ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế
Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất,
kinh doanh thực phẩm.
Tài liệu, biểu mẫu:
Mẫu số 01a
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Kính gửi: Sở Công Thƣơng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Tên tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân .......................................................................
Giấy CNĐKDN/VPĐD (hoặc CMTND đối với cá nhân) số........................, cấp
ngày...........tháng..........năm........., nơi cấp...........................
Địa chỉ:................................................, Số điện thoại................................
Số Fax.................................E-mail.............................................................
Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm do Bộ Công
Thƣơng an hành, chúng tôi / Tôi đã hiểu rõ các quy định và nội dung của tài liệu.
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Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức đánh giá, xác nhận kiến thức cho chúng tôi/Tôi
theo nội dung của tài liệu của Bộ Công Thƣơng an hành.
(Danh sách gửi kèm theo - Mẫu số 01b – áp dụng cho các tập thể).
Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày..........tháng........năm......
Đại diện Tổ chức/cá nhân
(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)
Mẫu số 01b
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ
XÁC NHẬN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM
(kèm theo Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của ......(tên tổ
chức)
TT Họ và Tên

Nam

Nữ

Số CMTND

Ngày, tháng,
Nơi cấp
năm cấp

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày..........tháng........năm......
Đại diện Tổ chức đề nghị xác nhận
(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)
4.Thủ tục Thông báo thực hiện khuyến mại
Thông tin chung:
Mã số thủ tục

200

Lĩnh vực TK

Xúc tiến thƣơng mại

Cơ quan thực hiện Sở Công Thƣơng
Đối tƣợng thực
Thƣơng nhân
hiện
Cách thức thực + Gửi qua đƣờng ƣu điện;
hiện
+ Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nƣớc.
Thời hạn
quyết

giải

không
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Lệ phí thực hiện

không

Kết quả thực hiện Không

Cơ sở pháp lý

+ Luật Thƣơng mại năm 2005; + Nghị định số 37/2006/NĐ-CP
ngày 04 tháng 4 năm 2006 của chính phủ Quy định chi tiết Luật
Thƣơng mại về hoạt động xúc tiến thƣơng mại; + Thông tƣ
07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ
Thƣơng mại và Bộ Tài chính về việc hƣớng dẫn thực hiện một
số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thƣơng mại quy
định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của
Chính phủ quy định chi tiết Luật Thƣơng mại về hoạt động xúc
tiến thƣơng mại.

Các ƣớc thực hiện:
- Trình tự thực hiện:
Bƣớc 1. Thƣơng nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bƣớc 2. Nộp hồ sơ chậm nhất 07 ngày làm việc trƣớc khi thực hiện khuyến
mại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Công Thƣơng tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu ( Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh: số 01 Phạm Văn Đồng,
Phƣờng Phƣớc Trung, Thành phố Bà Rịa).
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
+ Trƣờng hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho ngƣời
nộp.
+ Trƣờng hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hƣớng dẫn
thƣơng nhân ổ sung đầy đủ theo quy định.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ
hai đến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 12giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến
16 giờ 30), trừ ngày lễ.
- Cách thức thực hiện:
+ Gửi qua đƣờng ƣu điện;
+ Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nƣớc.
- Thành phần hồ sơ: Thông báo thực hiện chƣơng trình khuyến mại theo Mẫu
KM-1 an hành kèm theo Thông tƣ số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7
năm 2007 của Bộ Thƣơng mại và Bộ Tài chính;
- Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: Không.
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- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thƣơng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
+ Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện:
Không.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thƣơng tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu.
+ Cơ quan phối hợp: Không.
- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Thƣơng nhân.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu KM-1: Thông báo thực hiện chƣơng trình
khuyến mại.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Thƣơng mại năm 2005;
+ Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của chính phủ Quy
định chi tiết Luật Thƣơng mại về hoạt động xúc tiến thƣơng mại;
+ Thông tƣ 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ
Thƣơng mại và Bộ Tài chính về việc hƣớng dẫn thực hiện một số điều về khuyến
mại và hội chợ, triển lãm thƣơng mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP
ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thƣơng mại về hoạt động
xúc tiến thƣơng mại.
Tài liệu, biểu mẫu:
Mẫu KM-1
(Phụ lục an hành kèm theo Thông tƣ liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC
ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thƣơng mại - Bộ Tài chính)

Tên thƣơng nhân
Số: ..........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
….., ngày tháng

năm 20…

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI
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Kính gửi: ………………………………………………
Tên thƣơng nhân:
Địa chỉ trụ sở chính:
Điện thoại:……………………Fax: ………………… Email:
Mã số thuế:
Số Tài khoản: …………………tại Ngân hàng:
Ngƣời liên hệ:…………………………………Điện thoại:
Căn cứ Luật Thƣơng mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm
2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thƣơng mại về hoạt động xúc tiến
thƣơng mại, Thông tƣ liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm
2007 hƣớng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thƣơng
mại, (tên thƣơng nhân) thông áo chƣơng trình khuyến mại nhƣ sau:
1. Tên chƣơng trình khuyến mại:
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại:
3. Hình thức khuyến mại:
4. Thời gian khuyến mại:
5. Hàng hoá, dịch vụ d ng để khuyến mại:
6. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại:
7. Khách hàng của chƣơng trình khuyến mại (đối tƣợng đƣợc hƣởng khuyến
mại):
8. Cơ cấu giải thƣởng:
9. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ d ng để khuyến mại:
10. Nội dung chi tiết của chƣơng trình khuyến mại:
(Tên thƣơng nhân) thông áo đến Quý Sở và cam kết thực hiện đúng và hoàn
toàn chịu trách nhiệm về chƣơng trình khuyến mại trên theo các qui định của pháp
luật hiện hành.
(Bản sao văn ản của Cục Xúc tiến thƣơng mại xác nhận đăng ký thực hiện
khuyến mại gửi kèm - nếu có).
Đại diện theo pháp luật của thƣơng nhân
(Ký tên & đóng dấu)
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5. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
- Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối
với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc
thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán
lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ
dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
Thông tin chung:
Mã số thủ tục

2230

Lĩnh vực TK

Dƣợc

Cơ quan
hiện

thực

Sở Y tế

Đối tƣợng thực
hiện

Tổ chức

Cách thức thực
hiện

Nộp hồ sơ qua đƣờng ƣu điện hoặc nộp trực tiếp.

Thời hạn
quyết

30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

giải

- Lệ phí (nếu có): + Thẩm định điều kiện kinh doanh thuốc đối
với cơ sở án uôn (GDP): 4.000.000đ/hồ sơ + Thẩm định điều
kiện, tiêu chuẩn bán lẻ thuốc (GPP) hoặc tiêu chuẩn và điều kiện
hành nghề dƣợc đối với các cơ sở bán lẻ thuốc chƣa ắt buộc thực
Lệ phí thực hiện
hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc theo lộ trình:
1.000.000đ/cơ sở + Thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn bán lẻ thuốc
(GPP) đối với cơ sở bán lẻ tại các địa bàn thuộc v ng khó khăn,
miền núi, hải đảo: 500.000đ/cơ sở.
Kết quả
hiện

thực

Cơ sở pháp lý

Giấy chứng nhận
1. Luật dƣợc số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016. 2.
Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dƣợc 3. Thông
tƣ số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính quy
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh
vực dƣợc, mỹ phẩm
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Các ƣớc thực hiện:
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dƣợc gửi
hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.
Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ trả cho ngƣời đề nghị
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dƣợc Phiếu tiếp nhận hồ sơ.
a) Trƣờng hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, Sở Y tế:
- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dƣợc trong thời hạn 30 ngày
kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ đối với trƣờng hợp cơ sở vật chất, kỹ
thuật và nhân sự đã đƣợc kiểm tra, đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phù hợp với
phạm vi kinh doanh, không phải tổ chức đánh giá thực tế tại cơ sở đề nghị cấp
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dƣợc.
- Tổ chức đánh giá thực tế tại cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh dƣợc trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.
)Trƣờng hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trong thời hạn 10 ngày làm
việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế hồ sơ có văn ản gửi cơ sở
đề nghị, trong đó phải nêu cụ thể các tài liệu, nội dung cần sửa đổi, bổ sung.
Bước 3: Sau khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung
a) Trƣờng hợp hồ sơ sửa đổi, bổ sung không đáp ứng yêu cầu, Sở Y tế có văn
bản thông áo cho cơ sở theo quy định tại điểm Bƣớc 2;
) Trƣờng hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung đối với hồ sơ sửa đổi, bổ
sung, Sở Y tế thực hiện theo quy định tại điểm a Bƣớc 2.
Bước 4: Sau khi đánh giá thực tế cơ sở, Sở Y tế có trách nhiệm:
- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dƣợc trong thời hạn 10 ngày
làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc đánh giá thực tế đối với trƣờng hợp không có
yêu cầu, khắc phục, sửa chữa;
- Ban hành văn ản thông báo về các nội dung cần khắc phục, sửa chữa trong
thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc đánh giá thực tế đối với
trƣờng hợp có yêu cầu, khắc phục, sửa chữa.
Bước 5: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đƣợcvăn ản thông báo và
tài liệu chứng minh đã hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa của cơ sở đề nghị, Sở
Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dƣợc hoặc trả lời lý do chƣa
cấp.
Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Sở Y tế có văn ản thông báo sửa đổi, bổ
sung, cơ sở đề nghị phải nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Sau thời hạn
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trên, cơ sở không sửa đổi, bổ sung hoặc sau 12 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ lần đầu
mà hồ sơ ổ sung không đáp ứng yêu cầu thì hồ sơ đã nộp không còn giá trị.
Bước 6: Trả Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dƣợc cho ngƣời đề nghị
tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.
Bước 7: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đủ
điều kiện kinh doanh dƣợc, Sở Y tế công bố, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử
của đơn vị các thông tin sau:
a) Tên, địa chỉ cơ sở đƣợc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
dƣợc;
b) Họ tên ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn về dƣợc, số Chứng chỉ hành
nghề dƣợc;
c) Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dƣợc.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6 (Sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00, chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ
các ngày lễ.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua đƣờng ƣu điện hoặc nộp trực tiếp.
Thành phần hồ sơ:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dƣợc theo Mẫu
số 19 Phụ lục I của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP;
2. Tài liệu kỹ thuật bao gồm Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dƣợc
hoặc Giấy chứng nhận Thực hành tốt tại địa điểm kinh doanh (nếu có) và các tài
liệu kỹ thuật sau:
a) Đối với cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc: Tài liệu về địa điểm,
kho bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trang thiết bị bảo quản, phƣơng tiện
vận chuyển, hệ thống quản lý chất lƣợng, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự
theo nguyên tắc Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
) Đối với cơ sở bán lẻ thuốc: Tài liệu về địa điểm, khu vực bảo quản, trang
thiết bị bảo quản, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự theo nguyên tắc Thực
hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
Đối với cơ sở chuyên bán lẻ dƣợc liệu, thuốc dƣợc liệu, thuốc cổ truyền: Tài
liệu chứng minh việc đáp ứng quy định tại khoản 5 Điều 31 của Nghị định
54/2017/NĐ-CP theo quy định của Bộ trƣởng Bộ Y tế;
(Yêu cầu đối với Tài liệu quy định tại điểm này phải đƣợc đóng dấu của cơ sở
trên trang ìa ngoài và đóng dấu giáp lai đối với tất cả các trang còn lại của tài liệu
kỹ thuật. Trƣờng hợp cơ sở không có con dấu thì phải có chữ ký của ngƣời đại
diện theo pháp luật của cơ sở).
3. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu
pháp lý chứng minh việc thành lập cơ sở.
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4. Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề dƣợc.
Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh dƣợc
Lệ phí (nếu có):
+ Thẩm định điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn (GDP):
4.000.000đ/hồ sơ
+ Thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn bán lẻ thuốc (GPP) hoặc tiêu chuẩn và điều
kiện hành nghề dƣợc đối với các cơ sở bán lẻ thuốc chƣa ắt buộc thực hiện
nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc theo lộ trình: 1.000.000đ/cơ sở
+ Thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn bán lẻ thuốc (GPP) đối với cơ sở bán lẻ tại
các địa bàn thuộc v ng khó khăn, miền núi, hải đảo: 500.000đ/cơ sở.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm thủ tục này):
Phụ lục I: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dƣợctheo
Mẫu số 19 Phụ lục I của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Điều 33 Luật dƣợc (Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
dƣợc)
1. Điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự đƣợc quy định nhƣ sau:
c) Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải có địa Điểm, kho bảo
quản thuốc, trang thiết bị bảo quản, phƣơng tiện vận chuyển, hệ thống quản lý chất
lƣợng, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự đáp ứng Thực hành tốt phân phối
thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
d) Cơ sở bán lẻ thuốc phải có địa Điểm, khu vực bảo quản, trang thiết bị bảo
quản, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ
thuốc; đối với cơ sở chuyên bán lẻ dƣợc liệu, thuốc dƣợc liệu, thuốc cổ truyền thực
hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 69 của Luật này;
2. Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn về dƣợc và vị trí công việc quy định tại
Điều 11 của Luật này phải có Chứng chỉ hành nghề dƣợc phù hợp với cơ sở kinh
doanh dƣợc quy định tại Khoản 2 Điều 32 của Luật này.
Điều 31 Nghị định (Điều kiện kinh doanh thuốc cổ truyền)
4. Cơ sở bán buôn thuốc cổ truyền phải có địa điểm, kho bảo quản thuốc, trang
thiết bị bảo quản, phƣơng tiện vận chuyển, hệ thống quản lý chất lƣợng, tài liệu
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chuyên môn kỹ thuật và nhân sự đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc đối với
thuốc cổ truyền. Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn về dƣợc của cơ sở bán buôn
thuốc cổ truyền theo quy định tại khoản 3 Điều 16 của Luật dƣợc.
5. Điều kiện của cơ sở chuyên bán lẻ dƣợc liệu, thuốc dƣợc liệu, thuốc cổ
truyền:
a) Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn về dƣợc của cơ sở bán lẻ dƣợc liệu,
thuốc dƣợc liệu, thuốc cổ truyền theo quy định tại khoản 4 Điều 18 của Luật dƣợc;
) Có địa điểm cố định, riêng biệt; đƣợc xây dựng chắc chắn; diện tích phù hợp
với quy mô kinh doanh; bố trí ở nơi cao ráo, thoáng mát, an toàn, cách xa nguồn ô
nhiễm, bảo đảm phòng chống cháy nổ;
c) Phải có khu vực bảo quản và trang thiết bị bảo quản phù hợp với yêu cầu
bảo quản ghi trên nhãn.
Thuốc dƣợc liệu, thuốc cổ truyền phải đƣợc bảo quản riêng biệt với dƣợc liệu,
vị thuốc cổ truyền.
Dƣợc liệu độc phải đƣợc bày bán (nếu có) và bảo quản tại khu vực riêng;
trƣờng hợp đƣợc bày bán và bảo quản trong cùng một khu vực với các dƣợc liệu
khác thì phải để riêng và ghi rõ “dƣợc liệu độc” để tránh nhầm lẫn.
Thuốc dƣợc liệu, thuốc cổ truyền kê đơn phải đƣợc bày bán (nếu có) và bảo
quản tại khu vực riêng; trƣờng hợp đƣợc bày bán và bảo quản trong cùng một khu
vực với các thuốc không kê đơn thì phải để riêng và ghi rõ “Thuốc kê đơn” để
tránh nhầm lẫn.
Cơ sở chuyên bán lẻ thuốc dƣợc liệu, thuốc cổ truyền hoặc chuyên bán lẻ dƣợc
liệu thì chỉ cần có khu vực bảo quản tƣơng ứng để bảo quản thuốc dƣợc liệu, thuốc
cổ truyền hoặc để bảo quản dƣợc liệu, vị thuốc cổ truyền;
d) Dụng cụ, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc dƣợc liệu, thuốc cổ truyền, dƣợc
liệu phải bảo đảm không ảnh hƣởng đến chất lƣợng của thuốc dƣợc liệu, thuốc cổ
truyền, dƣợc liệu;
đ) Có sổ sách ghi chép hoặc biện pháp phù hợp để lƣu giữ thông tin về hoạt
động xuất nhập, truy xuất nguồn gốc;
e) Ngƣời bán lẻ dƣợc liệu, thuốc dƣợc liệu, thuốc cổ truyền phải có một trong
các văn ằng quy định tại các điểm a, c, e, g, i hoặc l khoản 1 Điều 13 của Luật
dƣợc.
Đối với dƣợc liệu độc, thuốc dƣợc liệu kê đơn, thuốc cổ truyền kê đơn thì
ngƣời trực tiếp bán lẻ và tƣ vấn cho ngƣời mua phải là ngƣời chịu trách nhiệm
chuyên môn của cơ sở bán lẻ;
g) Trƣờng hợp cơ sở bán lẻ có kinh doanh thêm các mặt hàng khác theo quy
định của pháp luật thì các mặt hàng này phải đƣợc bày bán, bảo quản ở khu vực
riêng và không gây ảnh hƣởng đến dƣợc liệu, thuốc dƣợc liệu, thuốc cổ truyền.
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Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
1. Luật dƣợc số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016.
2. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dƣợc
3. Thông tƣ số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính quy định
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dƣợc, mỹ phẩm
Tài liệu, biểu mẫu:
PHỤ LỤC I
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH
DOANH DƢỢC
(Kèm theo Nghị địnhsố 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dƣợc
Kính gửi:…………(1)…………
Tên cơ sở………….……………………………………………………
Địa chỉ:………………….
Trực thuộc.................................. (nếu là cơ sở trực thuộc)…………..
Địa chỉ:…………………
Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn về dƣợc.…………………………
Số CCHN Dƣợc …………… Nơi cấp …………Năm cấp……..
Có giá trị đến (nếu có):……………………………...
Ngƣời phụ trách về bảo đảm chất lƣợng(2).…………………………
Số CCHN Dƣợc …………… Nơi cấp …………Năm cấp……..
1. Đã đƣợc cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt (3):
- Giấy chứng nhận thực hành tốt Số: ……..Ngày cấp: ……...........
- Giấy chứng nhận thực hành tốt Số: …......Ngày cấp: ……................…………
2. Đã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dƣợc (4):
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- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dƣợc
Số: …….......................................... Ngày cấp: …….
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dƣợc
Số:
…….............................................
……………………………………

Ngày

cấp:

Cơ sở đề nghị Bộ Y tế/Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
dƣợc:
+ Loại hình cơ sở kinh doanh (5): ................................................................
+ Phạm vi kinh doanh (6): ..........................................................................
+ Địa điểm kinh doanh: ………………………………………………
Chúng tôi xin cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan,
chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Y tế/Sở Y tế.
Cơ sở xin gửi kèm theo đơn này các tài liệu đề nghị cấp lại giấy CNĐĐKKDD
quy định tại Điều 32 của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính
phủ quy định chi tiết mộ số điều và biện pháp thi hành Luật dƣợc.
………….., ngày

tháng

năm

Ngƣời đại diện trƣớc pháp luật/
Ngƣời đƣợc ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh,đóng dấu (nếu
có))
Ghi chú:
Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dƣợc.
Chỉ áp dụng đối với cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc và khi bắt
buộc phải có CCHND đối với ngƣời phụ trách đảm bảo chất lƣợng theo lộ trình
quy định trong Nghị định.
Liệt kê Giấy chứng nhận GPs còn hiệu lực tại địa điểm kinh doanh nếu có.
Liệt kê Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dƣợc còn hiệu lực nếu có.
Ghi rõ loại hình cơ sở kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 32 của Luật
dƣợc.
Liệt kê các phạm vi kinh doanh tƣơng ứng với điều kiện kinh doanh dƣợc mà
cơ sở đề nghị và đáp ứng, là một hoặc một số phạm vi theo quy định tại các Điều
15 đến 22, Điều 33 và 34 của Luật
6. Thủ tục Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá đ ng mới
Thông tin chung:
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Mã số thủ tục

2006

Lĩnh vực TK

Thủy sản

Cơ quan
hiện

thực

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đối tƣợng thực
Tổ chức, cá nhân
hiện
Cách thức thực
Trực tiếp hoặc qua đƣờng ƣu điện.
hiện
Thời hạn
quyết

giải

Lệ phí thực hiện

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Không.

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận

Cơ sở pháp lý

+ Điều 5 Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của
Bộ Thủy sản về việc ban hành Quy chế đăng ký tàu cá và
thuyền viên; + Theo Khoản 1 Điều 5 Thông tƣ số 24/2011/TTBNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn về việc sửa đổi bổ sung một số quy định về thủ tục
hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị Quyết số 57/NQCP ngày 15/12/2010.

Các ƣớc thực hiện:
Trình tự thực hiện:
Bƣớc 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bƣớc 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập tập trung cấp tỉnh
của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trƣờng hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho ngƣời nộp.
+ Trƣờng hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ
hƣớng dẫn để ngƣời đến nộp hồ sơ làm lại theo đúng quy định.
Bƣớc 3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy
định, cơ quan đăng ký tàu cá có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký, vào sổ đăng ký
tàu cá và cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá. Trƣờng hợp không đủ điều kiện
đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chƣa hợp lệ cơ quan đăng ký tàu cá phải hƣớng dẫn
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chủ tàu bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chƣa đúng quy định trong thời hạn
02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đƣợc hồ sơ.
Bƣớc 4. Trả kết quả hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp
tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Công chức kiểm tra giấy hẹn, ghi phiếu thu và hƣớng dẫn cá nhân, tổ
chức đóng phí, sau đó trả kết quả hồ sơ.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00,
chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút (từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần), trừ ngày lễ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đƣờng ƣu điện.
- Thành phần hồ sơ:
+ Tờ khai đăng ký tàu cá (theo mẫu Phụ lục 4 an hành kèm theo Thông tƣ số
24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn);
+ Giấy chứng nhận xuất xƣởng do chủ cơ sở đóng, sửa tàu cấp (bản chính);
+ Văn ản chấp thuận đóng mới của Sở Nông Nghiệp & Phát triển nông Thôn
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
+ Biên lai nộp thuế trƣớc bạ (cả máy tàu và vỏ tàu, bản chính);
+ 02 ảnh tàu cỡ 9cm x 12cm (ảnh màu, chụp toàn tàu theo 2 bên mạn tàu).
- Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ.
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu.
+ Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:
Không.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu.
+ Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu, UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Chi cục Thuế huyện, thành phố.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
- Phí, lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá theo mẫu Phụ lục 4 ban
hành kèm theo Thông tƣ sô 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn.
Trang 557

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ver 1.0

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
1. Tàu cá đƣợc đăng ký vào sổ đăng ký tàu cá khi có đủ các điều kiện sau:
a) Phù hợp với chủ trƣơng phát triển tàu cá của ngành thuỷ sản;
b) Chủ tàu cá phải cam kết không sử dụng tàu vào các mục đích khác trái pháp
luật;
c) Không còn mang số đăng ký tàu nào khác;
d) Đã hoàn tất việc đăng kiểm;
đ) Nếu là tàu cá nhập khẩu thì không đƣợc quá 8 tuổi đối với tàu vỏ gỗ và 15
tuổi đối với tàu vỏ bằng vật liệu khác;
e) Tàu cá thuộc tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài phải có trụ sở thƣờng trú tại Việt
Nam và phải đƣợc Chính phủ Việt Nam cho phép.
2. Trong cùng một thời gian, mỗi tàu cá chỉ đƣợc đăng ký tại một cơ quan
Đăng ký tàu cá tại địa phƣơng mà chủ tàu cá đăng ký thƣờng trú hoặc đặt trụ sở và
chỉ mang một số đăng ký duy nhất.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Điều 5 Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản về
việc ban hành Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên;
+ Theo Khoản 1 Điều 5 Thông tƣ số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi bổ sung một số quy
định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị Quyết số 57/NQ-CP
ngày 15/12/2010.
Tài liệu, biểu mẫu:
PHỤ LỤC SỐ 4
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4
năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
................, ngày....... tháng...... năm........
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
Kính gửi: ..........................................................................................
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Họ tên ngƣời đứng khai:...........................................................................................
Thƣờng trú tại: .........................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:.........................................................................................
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau:
1. Đặc điểm cơ ản của tàu nhƣ sau:
Tên tàu: ..................................................; Công dụng...............................................
Năm, nơi đóng: .......................................................................................................
Cảng (Bến đậu) đăng ký: .........................................................................................
Kích thƣớc chính Lmax x Bmax x D, m: ......................... ; Chiều chìm d,m:..........
Vật liệu vỏ: ............................................. ; Tổng dung tích: .....................................
Sức chở tối đa, tấn: ................................Số thuyền viên,ngƣời................................
Nghề chính: ..............................................Nghề kiêm:.............................................
Vùng hoạt động:......................................................................................................
Máy chính:

TT

Ký hiệu Số máy
máy

Công
suất Vòng quay
định
mức, định mức, Ghi chú
sức ngựa
v/ph

No 1
No 2
No 3
2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần cùa từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu
nhiều chủ)
TT

Họ và tên

Địa chỉ

Chứng minh nhân Giá trị cổ phần
dân

01
02
03
04
05
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Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng
các quy định của pháp luật Nhà nƣớc.
ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU
(Ghi rõ chức danh, ký tên
và đóng dấu)
7. Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề dƣợc đối với công dân Việt Nam
Thông tin chung:
Mã số thủ tục

2228

Lĩnh vực TK

Dƣợc

Cơ quan thực hiện

Sở Y tế

Đối tƣợng thực
hiện

Cá nhân

Cách thức thực
hiện

Nộp hồ sơ qua đƣờng ƣu điện hoặc nộp trực tiếp.

Thời
quyết

20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

hạn

giải

Lệ phí thực hiện

500.000 VNĐ/hồ sơ (Thông tƣ số 277/2016/TT-BTC)

Kết quả thực hiện

Chứng chỉ hành nghề

Cơ sở pháp lý

1. Luật dƣợc số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016.
2. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật
dƣợc 3. Thông tƣ số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế dộ thu, nộp, quản lý và sử
dụng phí trong lĩnh vực dƣợc, mỹ phẩm

Các ƣớc thực hiện:
Trình tự thực hiện
Bước 1: Ngƣời đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dƣợc gửi hồ sơ về tại Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.
Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
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a) Trƣờng hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, Sở Y tế cấp Chứng
chỉ hành nghề dƣợc trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ
sơ.Trƣờng hợp không cấp Chứng chỉ hành nghề dƣợc phải có văn ản trả lời và
nêu rõ lý do;
) Trƣờng hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, Sở Y tế phải có văn ản
thông báo nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung gửi cho ngƣời đề nghị trong thời hạn
10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.
Bước 3: Sau khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung
a) Trƣờng hợp hồ sơ sửa đổi, bổ sung không đáp ứng yêu cầu, Sở Y tế tiếp
nhận hồ sơ có văn ản thông áo cho ngƣời đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề
dƣợc theo quy định tại điểm Bƣớc 2;
) Trƣờng hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung đối với hồ sơ sửa đổi, bổ
sung Sở Y tế thực hiện theo quy định tại điểm a Bƣớc 2.
Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Sở Y tế có văn ản thông báo sửa đổi, bổ
sung, ngƣời đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dƣợc phải nộp hồ sơ sửa đổi, bổ
sung theo yêu cầu. Sau thời hạn trên, ngƣời đề nghị không sửa đổi, bổ sung hoặc
sau 12 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ lần đầu mà hồ sơ ổ sung không đáp ứng yêu
cầu thì hồ sơ đã nộp không còn giá trị.
Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Chứng chỉ hành nghề
dƣợc, Sở Y tế công bố, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị các thông
tin sau:
a) Họ, tên, ngày tháng năm sinh của ngƣời đƣợc cấp Chứng chỉ hành nghề
dƣợc;
b) Số Chứng chỉ hành nghề dƣợc;
c) Phạm vi hoạt động chuyên môn.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6 (Sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00, chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ
các ngày lễ.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua đƣờng ƣu điện hoặc nộp trực tiếp.
Thành phần hồ sơ:
a) Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dƣợc thực hiện theo Mẫu số 02 Phụ
lục I của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, 02 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm của
ngƣời đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dƣợc chụp trên nền trắng trong thời gian
không quá 06 tháng;
b) Bản sao có chứng thực văn ằng chuyên môn. Đối với các văn ằng do cơ
sở đào tạo nƣớc ngoài cấp, phải kèm theo bản sao có chứng thực giấy công nhận
tƣơng đƣơng của cơ quan có thẩm quyền về công nhận tƣơng đƣơng theo quy định
tại khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP;
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c) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh cấp theo quy định tại Luật khám bệnh, chữa bệnh;
d) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy xác nhận thời gian thực hành
theo quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục I của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP; Trƣờng
hợp thực hành tại nhiều cơ sở, thời gian thực hành đƣợc tính là tổng thời gian thực
hành tại các cơ sở nhƣng phải có Giấy xác nhận thời gian thực hành của từng cơ sở
đó;
đ) Trƣờng hợp đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dƣợc với phạm vi hoạt động
khác nhau và yêu cầu thời gian thực hành, cơ sở thực hành chuyên môn khác nhau
thì hồ sơ phải có Giấy xác nhận thời gian thực hành chuyên môn và nội dung thực
hành chuyên môn của một hoặc một số cơ sở đáp ứng yêu cầu của mỗi phạm vi, vị
trí hành nghề. Trƣờng hợp các phạm vi hoạt động chuyên môn có cùng yêu cầu về
thời gian thực hành và cơ sở thực hành chuyên môn thì không yêu cầu phải có
Giấy xác nhận riêng đối với từng phạm vi hoạt động chuyên môn;
e) Giấy xác nhận hoàn thành chƣơng trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên
môn về dƣợc đối với trƣờng hợp đã ị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dƣợc quy định
tại Khoản 9 Điều 28 của Luật dƣợc.
g) Bản sao có chứng thực căn cƣớc công dân, giấy chứng minh nhân dân hoặc
hộ chiếu.
h) Phiếu lý lịch tƣ pháp. Trƣờng hợp là ngƣời nƣớc ngoài, ngƣời Việt Nam
định cƣ ở nƣớc ngoài phải có lý lịch tƣ pháp hoặc văn ản xác nhận hiện không
phải là ngƣời phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không thuộc trƣờng
hợp bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến hoạt động dƣợc theo bản
án, quyết định của Tòa án do cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp.
i) Đối với ngƣời nƣớc ngoài, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài đề nghị
cấp Chứng chỉ hành nghề dƣợc theo hình thức xét hồ sơ, phải có các tài liệu chứng
minh về việc đáp ứng yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ theo quy định tại khoản 2 Điều
14 của Luật dƣợc (Đáp ứng yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ trong hành nghề dƣợc
theo quy định của Bộ trƣởng Bộ Y tế). Nếu không có, phải có nội dung cam kết có
phiên dịch khi hành nghề trong đơn đề nghị.
(Yêu cầu đối với các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nƣớc ngoài cấp nộp
trong hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dƣợc: các giấy tờ do cơ quan có
thẩm quyền nƣớc ngoài cấp phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định. Các
giấy tờ này phải có bản dịch sang tiếng Việt và đƣợc công chứng theo quy định).
Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề dƣợc
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Lệ phí (nếu có): 500.000 VNĐ/hồ sơ (Thông tƣ số 277/2016/TT-BTC)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm thủ tục này):
+ Phụ lục I: Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dƣợctheo Mẫu số 02 Phụ
lục I của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP
+ Phụ lục II: Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở thực hành chuyên
môn theo Mẫu số 03 Phụ lục I của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP.
+ Phụ lục III: Giấy xác nhận hoàn thành đào tạo cập nhật kiến thức chuyên
môn về dƣợc theo Mẫu số 12 Phụ lục I của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Điều 13 Luật dƣợc (Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề dƣợc)
1. Có văn ằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn (sau đây gọi chung là
văn ằng chuyên môn) đƣợc cấp hoặc công nhận tại Việt Nam phù hợp với vị trí
công việc và cơ sở kinh doanh dƣợc bao gồm:
a) Bằng tốt nghiệp đại học ngành dƣợc (sau đây gọi là Bằng dƣợc sỹ);
b) Bằng tốt nghiệp đại học ngành y đa khoa;
c) Bằng tốt nghiệp đại học ngành y học cổ truyền hoặc đại học ngành dƣợc cổ
truyền;
d) Bằng tốt nghiệp đại học ngành sinh học;
đ) Bằng tốt nghiệp đại học ngành hóa học;
e) Bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dƣợc;
g) Bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dƣợc;
h) Bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành y;
i) Bằng tốt nghiệp trung cấp y học cổ truyền hoặc dƣợc cổ truyền;
k) Văn ằng, chứng chỉ sơ cấp dƣợc;
l) Giấy chứng nhận về lƣơng y, giấy chứng nhận về lƣơng dƣợc, giấy chứng
nhận bài thuốc gia truyền hoặc văn ằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận khác về y
dƣợc cổ truyền đƣợc cấp trƣớc ngày Luật này có hiệu lực.
2. Có thời gian thực hành tại cơ sở kinh doanh dƣợc, bộ phận dƣợc của cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh, trƣờng đào tạo chuyên ngành dƣợc, cơ sở nghiên cứu
dƣợc, cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, cơ quan quản lý về dƣợc
hoặc văn phòng đại diện của thƣơng nhân nƣớc ngoài hoạt động trong lĩnh vực
dƣợc tại Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ sở dƣợc); cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh phù hợp với chuyên môn của ngƣời hành nghề theo quy định sau đây:
a) Đối với ngƣời bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dƣợc theo quy định tại Khoản
9 Điều 28 của Luật này thì không yêu cầu thời gian thực hành nhƣng phải cập nhật
kiến thức chuyên môn về dƣợc;
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) Đối với ngƣời có trình độ chuyên khoa sau đại học phù hợp với phạm vi
hành nghề thì đƣợc giảm thời gian thực hành theo quy định của Chính phủ;
c) Đối với ngƣời có văn ằng chuyên môn quy định tại Điểm l Khoản 1 Điều
13 của Luật này thì thời gian thực hành theo quy định của Bộ trƣởng Bộ Y tế.
3. Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề dƣợc do cơ sở y tế có thẩm
quyền cấp.
4. Không thuộc một trong các trƣờng hợp sau đây:
a) Đang ị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định
của Tòa án; trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến
hoạt động dƣợc theo bản án, quyết định của Tòa án;
b) Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
Và quy định tại các điều tại Luật dƣợc 2016 sau:
Điều 14. Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề dƣợc tại Việt Nam đối với ngƣời
nƣớc ngoài và ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài.
Điều 15. Điều kiện đối với ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn về dƣợc và
ngƣời phụ trách về bảo đảm chất lƣợng của cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm
thuốc
Điều 16. Điều kiện đối với ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn về dƣợc của cơ
sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc
Điều 17. Điều kiện đối với ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn về dƣợc của cơ
sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc
Điều 18. Điều kiện đối với ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn về dƣợc của cơ
sở bán lẻ thuốc
Điều 19. Điều kiện đối với ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn về dƣợc của cơ
sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc
Điều 20. Điều kiện đối với ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn về dƣợc của cơ
sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng, thử tƣơng đƣơng sinh học của
thuốc
Điều 21. Điều kiện đối với ngƣời phụ trách công tác dƣợc lâm sàng của cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh
Điều 22. Điều kiện đối với ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn về dƣợc của cơ
sở kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
1. Luật dƣợc số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016.
2. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dƣợc
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3. Thông tƣ số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định
mức thu, chế dộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dƣợc, mỹ phẩm
Tài liệu, biểu mẫu:
PHỤ LỤC I
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƢỢC
(Kèm theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp chứng chỉ hành nghề dƣợc
Kính gửi: ........................... (1)...........................................
1. Họ và tên:
2. Ngày, tháng, năm sinh:
3. Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú:………………………………………
4. Chỗ ở hiện nay:
5. Số CMND/Thẻ căn cƣớc/Hộ chiếu/Các giấy tờ tƣơng đƣơng khác: .........
Ngày cấp: ………… Nơi cấp:.......

……………

6. Điện thoại: ......................................... Email (nếu có):
7. Văn ằng chuyên môn:

...

8. Đã có thời gian thực hành tại cơ sở dƣợc:
Từ ngày …..………….......đến ngày…….………..Tại……

……..

Nội dung thực hành:...................
Từ ngày……………….. đến ngày........................Tại… ………..
Nội dung thực hành……………
Ngƣời đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dƣợc thuộc trƣờng hợp sau:
1

Ngƣời đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dƣợc lần đầu

2

Ngƣời đã đƣợc cấp chứng chỉ hành nghề dƣợc nhƣng chứng chỉ
hành nghề dƣợc bị thu hồi theo quy định

Đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dƣợc theo hình thức:
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Xét hồ sơ:

Thi:

Đăng ký phạm vi hành nghề chuyên môn sau: (3)
(Liệt kê các vị trí công việc mà cá nhân đề nghị và đáp ứng điều kiện
theo quy định tại Mục 1 Chƣơng III của Luật dƣợc 2016)
Sau khi nghiên cứu Luật dƣợc và các quy định khác về hành nghề dƣợc, tôi xin
cam đoan thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định hiện hành của Luật dƣợc
và các văn ản quy phạm pháp luật về dƣợc có liên quan. Nếu vi phạm tôi xin
chịu hoàn toàn trách nhiệm trƣớc pháp luật.
Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp chứng chỉ hành nghề dƣợc cho tôi.
Tôi xin gửi kèm theo đơn này các tài liệu theo quy địnhtại Nghị định số Nghị định
số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ./.
.........(2)........., ngày .... tháng ...... năm......
Ngƣời làm đơn
(Ký và ghi rõ họ Tên )
Ghi chú:
(1) Tên cơ quan cấp CCHND.
(2) Tên địa danh.
(3) Các vị trí hành nghề theo quy định từ Điều 15 đến Điều 22 của Luật dƣợc, cụ
thể:
1. Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn về dƣợc của cơ sở sản xuất thuốc trừ
trƣờng hợp 2, 3 dƣới đây.
2. Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn về dƣợc của cơ sở sản xuất nguyên liệu
làm thuốc là dƣợc chất, tá dƣợc, vỏ nang.
3. Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn về dƣợc của cơ sở sản xuất vắc xin, sinh
phẩm và nguyên liệu sản xuất vắc xin, sinh phẩm.
4. Ngƣời phụ trách về bảo đảm chất lƣợng của cơ sở sản xuất thuốc trừ trƣờng
hợp 5, 6 dƣới đây.
5. Ngƣời phụ trách về bảo đảm chất lƣợng của cơ sở sản xuất vắc xin, sinh phẩm.
6. Ngƣời phụ trách về bảo đảm chất lƣợng của cơ sở sản xuất nguyên liệu làm
thuốc là dƣợc chất, tá dƣợc, vỏ nang.
7.Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn về dƣợc, ngƣời phụ trách về bảo đảm chất
lƣợng của cơ sở sản xuất dƣợc liệu;
8. Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn về dƣợc, ngƣời phụ trách về bảo đảm chất
lƣợng của hộ kinh doanh, hợp tác xã sản xuất dƣợc liệu.
9. Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn về dƣợc của cơ sở bán buôn thuốc,
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nguyên liệu làm thuốc, trừ trƣờng hợp 10, 11 dƣới đây.
10. Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn về dƣợc của cơ sở bán buôn vắc xin, sinh
phẩm.
11. Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn về dƣợc của cơ sở bán buôn dƣợc liệu,
thuốc dƣợc liệu, thuốc cổ truyền.
12. Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn về dƣợc của cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu
thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trừ trƣờng hợp 13, 14 sau đây.
13. Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn về dƣợc của cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu
vắc xin, sinh phẩm..
14. Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn về dƣợc của cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu
dƣợc liệu, thuốc dƣợc liệu, thuốc cổ truyền.
15. Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn về dƣợc của nhà thuốc.
16. Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn về dƣợc của quầy thuốc.
17. Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn về dƣợc của tủ thuốc trạm y tế xã
18. Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn về dƣợc của cơ sở chuyên bán lẻ dƣợc
liệu, thuốc dƣợc liệu, thuốc cổ truyền.
19. Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn về dƣợc của cơ sở kinh doanh dịch vụ
kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trừ trƣờng hợp 20 dƣới đây.
20. Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn về dƣợc của cơ sở kinh doanh dịch vụ
kiểm nghiệm vắc xin, sinh phẩm.
21. Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn về dƣợc của cơ sở kinh doanh dịch vụ
thử thuốc trên lâm sàng, thử tƣơng đƣơng sinh học của thuốc, trừ trƣờng hợp 22
dƣới đây.
22. Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc
trên lâm sàng, thử tƣơng đƣơng sinh học của thuốc dƣợc liệu, thuốc cổ truyền.
23. Ngƣời phụ trách công tác dƣợc lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ
trƣờng hợp 24 dƣới đây.
24. Ngƣời phụ trách công tác dƣợc lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
bằng y học cổ truyền.
25. Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn về dƣợc của cơ sở kinh doanh dịch vụ
bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trừ trƣờng hợp 26 dƣới đây.
26. Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn về dƣợc của cơ sở kinh doanh dịch vụ
bảo quản vắc xin, sinh phẩm.

PHỤ LỤC II
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MẪU GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN THỰC HÀNH TẠI CƠ SỞ THỰC
HÀNH CHUYÊN MÔN
(Kèm theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dƣợc)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIẤY XÁC NHẬN
Thời gian thực hành tại cơ sở thực hành chuyên môn về dƣợc___________
Tên cơ sở:……………………………Địa chỉ:………

…..;

Số giấy CNĐĐKKDD:…(1)… ..
Xác nhận Ông/Bà ..............................................................................
Số CMND/Thẻ căn cƣớc/Hộ chiếu/Các giấy tờ tƣơng đƣơng khác: .…........ ....
Ngày cấp: ………… Nơi cấp:.......

……………

Thƣờng trú tại
Đã có thời gian thực hànhdƣợc tại: .......................................................
Từ ngày …..………….......đến ngày…….………..................................
Nội dung thực hành: (2)
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về xác nhận trên./
….., ngày ..... tháng ..... năm .....
Ngƣời đại diện trƣớc pháp luật/ngƣời đƣợc ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có))(3)

Ghi chú:
(1) Điền số giấy CNĐĐKKDD nếu là cơ sơ kinh doanh dƣợc
(2) Ghi nội dung thực hành theo quy định tại Điều 20 của Nghị định 54/2017/NĐCP.
(3) Đối với cơ sở thực hành là nhà thuốc, không phải đóng dấu vào Giấy xác nhận.
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PHỤ LỤC III
MẪU GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THÀNH ĐÀO TẠO, CẬP NHẬT KIẾN THỨC
CHUYÊN MÔN VỀ DƢỢC
(Kèm theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dƣợc)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIẤY XÁC NHẬN
Hoàn thành đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dƣợc
Xác nhận Ông/Bà:
Ngày, tháng, năm sinh:
Chỗ ở hiện nay:
Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú:
Số CMND/Thẻ căn cƣớc/Hộ chiếu/Các giấy tờ tƣơng đƣơng khác:………..
Ngày cấp:…………Nơi cấp:

.............

Điện thoại: .................................. Email ( nếu có):
Văn ằng chuyên môn:
Đã đƣợc cấp Chứng chỉ hành nghề dƣợc số: ………………… ngày.....…………
Đã hoàn thành chƣơng trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dƣợc nhƣ
sau:
Thời gian từ: Ngày……………….đến ngày……………………….
Số giờ tham dự:
Nội dung chƣơng trình cho đối tƣợng: .....

....................... (1)

Cơ sở đào tạo, cập nhật:……(2)………Địa chỉ:………(3)……………….
….., ngày .... tháng ... năm...
Ngƣời đại diện trƣớc pháp luật/
ngƣời đƣợc ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có))
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Ghi chú:
(1): Ghi rõ đối tƣợng tham gia đào tạo (ví dụ: ngƣời hành nghề dƣợc: án uôn…).
(2): Tên cơ sở đào tạo cập nhật.
(3): Địa chỉ cơ sở đào tạo cập nhật
8. Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với
ngƣời Việt Nam
Thông tin chung:
Mã số thủ tục

2446

Lĩnh vực TK

Khám chữa bệnh

Cơ quan thực hiện Sở Y tế
Đối tƣợng thực
Cá nhân
hiện
Cách thức thực
Gửi hồ sơ qua đƣờng ƣu điện hoặc nộp trực tiếp.
hiện
Thời
quyết

hạn

- Thời hạn giải quyết: + Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày
giải nhận đủ hồ sơ, + 180 ngày đối với trƣờng hợp cần xác minh
ngƣời đƣợc đào tạo ở nƣớc ngoài hoặc có chứng chỉ hành
nghề do nƣớc ngoài cấp.

Lệ phí thực hiện

- Phí, lệ phí: Phí thẩm định: 360.000đ Lệ phí: 190.000đ
(Thông tƣ số 03/2013/TT-BTC ngày 06/01/2013 quy định
quy định phí thẩm định kinh doanh thƣơng mại có điều kiện;
thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dƣợc; lệ phí cấp
giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dƣợc phẩm; cấp
chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ
sở khám, chữa bệnh)

Kết quả thực hiện Chứng chỉ hành nghề

Cơ sở pháp lý

+ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày
23/11/2009. Hiệu lực thi hành từ 01/01/2011. + Nghị định số
87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi
tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh,
chữa bệnh. Hiệu lực thi hành từ 15/11/2011. + Thông tƣ số
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41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế hƣớng dẫn
cấp chứng chỉ hành nghề đối với ngƣời hành nghề và cấp
giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Hiệu lực thi hành từ 01/01/2012. + Thông tƣ số 41/2015/TTBYT ngày 16/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tƣ số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ
trƣởng Bộ Y tế hƣớng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với
ngƣời hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh. + Thông tƣ số 03/2013/TT-BTC ngày
08/01/2013 của Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh
doanh thƣơng mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều
kiện hành nghề y, dƣợc; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu
trang thiết bị y tế, dƣợc phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y;
cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh

Các ƣớc thực hiện:
Trình tự thực hiện:
Bƣớc 1. Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bƣớc 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trƣờng hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ giao cho ngƣời
nộp.
+ Trƣờng hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hƣớng
dẫn để ngƣời đến nộp ổ sung đầy đủ theo quy định.
Bƣớc 3. Sở Y tế xem xét và thẩm định hồ sơ để cấp chứng chỉ hành nghề
khám bệnh, chữa bệnh:
+ Trƣờng hợp đủ hồ sơ và điều kiện theo quy định sẽ cấp chứng chỉ hành nghề
khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 60 ngày.
+ Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày
ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn ản thông áo cho ngƣời đề
nghị cấp chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ.
+ Trƣờng hợp không đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề, Sở Y tế sẽ có văn
bản trả lời và nêu lý do.
Bƣớc 4. Nhận chứng chỉ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh
theo các ƣớc sau:
+ Ngƣời đến nhận Chứng chỉ phải xuất trình: Phiếu tiếp nhận hồ sơ;
+ Cán bộ kiểm tra phiếu tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu nộp phí, lệ phí;
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+ Công chức trả chứng chỉ, đề nghị ngƣời đến nhận ký nhận và giao chứng
chỉ.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2
đến thứ 6 (sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00, chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ
các ngày lễ.
- Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua đƣờng ƣu điện hoặc nộp trực tiếp.
- Thành phần hồ sơ:
1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu 01 quy định tại Phụ lục 01
an hành kèm theo Thông tƣ 41/2015/TT-BYT và hai ảnh màu 04 x 06 cm đƣợc
chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn;
2. Bản sao có chứng thực văn ằng chuyên môn liên quan đến y tế phù hợp
với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, cụ thể nhƣ
sau:
- Văn ằng chuyên môn y.
- Văn ằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn đối với lƣơng y hoặc giấy
chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phƣơng pháp khám ệnh, chữa bệnh gia
truyền do Bộ trƣởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ƣơng (sau đây gọi tắt là tỉnh) cấp.
- Văn ằng chuyên môn của kỹ thuật viên: Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên
ngành kỹ thuật y học; nếu tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành hóa học, sinh học,
dƣợc sĩ đại học từ trƣớc ngày Thông tƣ này có hiệu lực thì phải có chứng chỉ hoặc
giấy chứng nhận đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học (xét nghiệm), thời gian học
tối thiểu 3 tháng tại các đơn vị đã đƣợc cấp mã số đào tạo liên tục và thẩm định
chƣơng trình đào tạo theo quy định tại Thông tƣ số 22/2013/TT-BYT ngày 09
tháng 8 năm 2013 của Bộ trƣởng Bộ Y tế về hƣớng dẫn việc đào tạo liên tục cho
cán bộ y tế; trƣờng hợp chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào tạo đã đƣợc cấp trƣớc
ngày Thông tƣ số 22/2013/TT-BYT có hiệu lực thì phải do cơ sở có chức năng đào
tạo, cấp chứng chỉ đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền cho phép.
- Văn ằng của ác sĩ y học dự phòng.
- Trƣờng hợp ngƣời tốt nghiệp cử nhân y khoa trình độ đại học do nƣớc ngoài cấp
gồm: cử nhân lâm sàng, cử nhân nội khoa và ngoại khoa, cử nhân điều trị học (y
đa khoa), cử nhân Trung Y (Y học cổ truyền), cử nhân Răng Hàm Mặt, cử nhân
Răng (Nha sĩ) phải có văn ằng, chứng chỉ sau đây:
+ Tốt nghiệp trƣớc ngày 01 tháng 01 năm 2012: Có ằng cử nhân y khoa trong
trƣờng hợp nƣớc cấp bằng có Hiệp định ký kết với Việt Nam về việc công nhận
văn ằng tƣơng đƣơng hoặc có bằng cử nhân y khoa và văn ản công nhận của
Cục Khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong trƣờng hợp nƣớc cấp bằng chƣa có
Hiệp định ký kết với Việt Nam về việc công nhận văn ằng tƣơng đƣơng; Văn
bằng, chứng chỉ chuyên môn y tế đào tạo bổ sung theo ngành, chuyên ngành phù
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hợp, có thời gian đào tạo cộng dồn tối thiểu là 12 tháng tại Trƣờng Đại học y, dƣợc
hoặc bệnh viện đa khoa, chuyên khoa Trung ƣơng của Việt Nam.
+ Tốt nghiệp sau ngày 01 tháng 01 năm 2012: Có ằng cử nhân y khoa trong
trƣờng hợp nƣớc cấp bằng có Hiệp định ký kết với Việt Nam về việc công nhận
văn ằng tƣơng đƣơng hoặc có bằng cử nhân y khoa và văn ản công nhận của
Cục Khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong trƣờng hợp nƣớc cấp bằng chƣa có
Hiệp định ký kết với Việt Nam về việc công nhận văn ằng tƣơng đƣơng; Giấy
chứng nhận hoàn thành khóa học bổ sung theo ngành, chuyên ngành phù hợp, thời
gian đào tạo tối thiểu là 12 tháng tại trƣờng đại học y, dƣợc của Việt Nam đã đƣợc
cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ đào tạo mã ngành tƣơng ứng theo chƣơng trình
đào tạo bổ sung cho từng ngành theo hƣớng dẫn của Bộ trƣởngBộ Y tế.
- Trƣờng hợp mất văn ằng chuyên môn thì phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp
hoặc bản sao chứng thực giấy chứng nhận thay thế bằng tốt nghiệp do cơ sở đào
tạo nơi cấp văn ằng chuyên môn cấp.
3. Một trong các giấy tờ xác nhận quá trình thực hành sau đây:
- Giấy xác nhận quá trình thực hành theo quy định tại Điều 18 Thông
tƣ 41/2015/TT-BYT bằng ác sĩ nội trú, bằng chuyên khoa cấp I, bằng chuyên
khoa cấp II, chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận chuyên khoa định hƣớng có tổng số
thời gian thực hành quy đổi phải đủ theo quy định tại Điều 24 Luật khám bệnh,
chữa bệnh.
- Trƣờng hợp thời gian đào tạo chuyên khoa định hƣớng không đủ thời gian theo
quy định tại Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh thì phải bổ sung giấy xác nhận
quá trình thực hành để đủ thời gian thực hành theo quy định tại Điều 24 Luật khám
bệnh, chữa bệnh.
4. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trƣởng Bộ Y tế cấp;
5. Phiếu lý lịch tƣ pháp;
6. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy an nhân dân xã, phƣờng, thị trấn
(sau đây gọi chung là xã) nơi ngƣời hành nghề cƣ trú. Đối với ngƣời hành nghề
đang làm việc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì sơ yếu lý lịch phải có xác
nhận của thủ trƣởng đơn vị nơi công tác. Sơ yếu lý lịch thực hiện theo mẫu 04 Phụ lục 01 an hành kèm theo Thông tƣ 41/2015/TT-BYT. Sơ yếu lý lịch có giá trị
trong thời hạn 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành
nghề.
- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết:
+ Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ,
+ 180 ngày đối với trƣờng hợp cần xác minh ngƣời đƣợc đào tạo ở nƣớc ngoài
hoặc có chứng chỉ hành nghề do nƣớc ngoài cấp.
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- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề.
- Phí, lệ phí:
Phí thẩm định: 360.000đ
Lệ phí: 190.000đ
(Thông tƣ số 03/2013/TT-BTC ngày 06/01/2013 quy định quy định phí thẩm định
kinh doanh thƣơng mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y,
dƣợc; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dƣợc phẩm; cấp
chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh)
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh (mẫu 01 phụ lục 1 ban
hành kèm theo Thông tƣ 41/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015);
+ Giấy xác nhận quá trình thực hành (mẫu phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông
tƣ 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011).
+ Sơ yếu lý lịch theo mẫu 04 - Phụ lục 01
41/2015/TT-BYT.

an hành kèm theo Thông tƣ

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
1- Đối tƣợng: Ngƣời Việt Nam làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên
địa bàn quản lý (trừ trƣờng hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc
phòng).
2- Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề đối với ngƣời Việt Nam.
2.1. Có một trong các văn ằng, giấy chứng nhận sau đây ph hợp với hình
thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
a) Văn ằng chuyên môn liên quan đến y tế đƣợc cấp hoặc công nhận tại Việt
Nam;
b) Giấy chứng nhận là lƣơng y;
c) Giấy chứng nhận là ngƣời có bài thuốc gia truyền hoặc có phƣơng pháp chữa
bệnh gia truyền.
2.2. Có văn ản xác nhận quá trình thực hành, trừ trƣờng hợp là lƣơng y,
ngƣời có bài thuốc gia truyền hoặc có phƣơng pháp chữa bệnh gia truyền.
2.3. Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
2.4. Không thuộc trƣờng hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm
công việc liên quan đến chuyên môn y, dƣợc theo bản án, quyết định của Tòa án;
đang ị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình
sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành
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chính đƣa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ
hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh;
mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.
3-Yêu cầu về xác nhận quá trình thực hành: Ngƣời có văn ằng chuyên môn
liên quan đến y tế đƣợc cấp hoặc công nhận tại Việt Nam, trƣớc khi đƣợc cấp
chứng chỉ hành nghề, phải qua thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
sau đây:
a) 18 tháng thực hành tại bệnh viện, viện nghiên cứu có giƣờng bệnh (sau đây
gọi chung là bệnh viện) đối với bác sỹ.
b) 12 tháng thực hành tại bệnh viện đối với y sỹ.
c) 09 tháng thực hành tại bệnh viện có khoa phụ sản hoặc tại nhà hộ sinh đối
với hộ sinh viên.
d) 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với điều dƣỡng
viên, kỹ thuật viên.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009. Hiệu lực
thi hành từ 01/01/2011.
+ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi
tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh. Hiệu lực
thi hành từ 15/11/2011.
+ Thông tƣ số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế hƣớng dẫn
cấp chứng chỉ hành nghề đối với ngƣời hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối
với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Hiệu lực thi hành từ 01/01/2012.
+ Thông tƣ số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 s đổi, bổ sung một số điều
của Thông tƣ số 41/2011/TT-BYT ngày14/11/2011 của Bộ trƣởng Bộ Y tế hƣớng
dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với ngƣời hành nghề và cấp giấy phép hoạt động
đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
+ Thông tƣ số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính quy định
phí thẩm định kinh doanh thƣơng mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều
kiện hành nghề y, dƣợc; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế,
dƣợc phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở
khám, chữa bệnh.
Tài liệu, biểu mẫu:
Mẫu 04
Mẫu Sơ yếu lý lịch
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ảnh
mầu
4x6cm
(có
đóng
dấu giáp lai
của cơ quan
xác nhận lý
lịch)
SƠ YẾU LÝ LỊCH TỰ THUẬT
Họ và tên: ……………………………….. Nam, nữ: …………………………….
Sinh ngày ….. tháng ….. năm ………………………………………………………
Nơi
ở
đăng
ký
hộ
khẩu
thƣờng
trú
hiện
nay:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Chứng minh thƣ nhân dân số: ……………………… Nơi cấp: …………….
Ngày ……….. tháng ……………. năm …………………………..
Số Điện thoại liên
…………………………

hệ:

Nhà

riêng

…………………..;

Di

động

Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Số
hiệu:………………….
Ký hiệu:…………………..
Họ và tên: ………………………….. Bí danh: ……………………………………
Tên thƣờng gọi: ……………………………………………………………………
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Sinh ngày …………….. tháng ……………. năm ……….. Tại: …………………..
Nguyên quán: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Nơi đăng ký thƣờng trú hiện nay: ………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Dân tộc: ………………………. Tôn giáo: ………………………………………
Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thƣơng nghiệp)
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Thành
phần
bản
thân
…………………………………………………………

hiện

nay:

Trình độ văn hóa: ………………………. Ngoại ngữ: ……………………………
Trình độ chuyên môn: ................................... Loại hình đào tạo …………………
Chuyên ngành đào tạo: …………………………………………………………
Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam ngày ……… tháng ……….. năm
………………
Nơi kết nạp: ................................................................................................................
Ngày vào Đoàn TNCSHCM ngày …… tháng …….. năm: ......................................
Nơi kết nạp: ………………………………………………………………………
Tình hình sức khỏe: ................ Cao 1m ………….. Cân nặng: ……………….. kg
Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn: ...................................................................
Cấp bậc: ……………..…………. Lƣơng chính hiện nay: .....................................
Ngày nhập ngũ: …………………. Ngày xuất ngũ: ………………………………
Lý do: ………………………………………………………………………………
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
Họ và tên bố: ………………….. Tuổi …………….. Nghề nghiệp ………………
Trƣớc
cách
mạng
Tháng
8
làm
gì?
Ở
đâu?
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang
làm)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Họ và tên mẹ: …………..Tuổi: …………….. Nghề nghiệp ……………………..
Trƣớc
cách
mạng
Tháng
8
làm
gì?
Ở
đâu?
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang
làm)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT
(Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng ngƣời)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Họ và tên vợ hoặc chồng: ……………………………….Tuổi: ……………………
Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………….
Nơi làm việc: ……………………………………………………………………….
Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………
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Họ và tên các con:
1)
……………………………Tuổi:
…………………

………………

Nghề

nghiệp:

2)
……………………………Tuổi:
…………………

………………

Nghề

nghiệp:

3)
……………………………Tuổi:
…………………

………………

Nghề

nghiệp:

4)
……………………………Tuổi:
…………………

………………

Nghề

nghiệp:

5)
……………………………Tuổi:
…………………

………………

Nghề

nghiệp:

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN
Từ tháng năm Làm công tác gì?
đến tháng năm

Ở đâu?

Giữ chức vụ gì?

KHEN THƢỞNG VÀ KỶ LUẬT
Khen thƣởng: .............................................................................................................
Kỷ luật: ……………………………………………………………………………..
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về
những lời khai đó. Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền phát hiện vấn đề gì không
đúng. Tôi xin chấp hành biện pháp xử lý theo quy định./.

Xác nhận của Thủ trƣởng Cơ quan/
Xí nghiệp/ Chủ tịch UBND Xã,

……….., ngày ….. tháng ….. năm
Ngƣời khai ký tên
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Phƣờng

PHỤ LỤC 1
Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT - BYT
Ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Mẫu 01
Áp dụng đối với ngƣời Việt Nam
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
….1…. ngày ….. tháng ..... năm 20….
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Kính gửi: ……………2……………………..
Họ và tên:
Ngày, tháng, năm sinh:
Chỗ ở hiện nay:3
Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: ………….. Ngày cấp: ……….. Nơi
cấp: ………
Điện thoại: ……………………………………. Email (nếu có):
Văn ằng chuyên môn:4
Phạm
vi
hoạt
động
chuyên
nghị cấp: …………………………………...............

môn

đề

Tôi xin gửi kèm theo đơn này ộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:
1. Bản sao có chứng thực văn
chuyên môn

ằng □

2 Văn ản xác nhận quá trình thực hành □
3. Phiếu lý lịch tƣ pháp

□
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4. Sơ yếu lý lịch

□

5. Giấy chứng nhận sức khỏe

□

6. Hai ảnh màu 04cm x 06cm

□

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa
bệnh cho tôi./.
NGƢỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi rõ họ, tên)

_______________
1 Địa danh
2 Tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề
3 Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký thƣờng trú hoặc tạm trú.
4 Văn ằng chuyên môn ghi theo đối tƣợng quy định tại Điều 17 Luật khám bệnh,
chữa bệnh hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn đối với lƣơng y hoặc giấy
chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phƣơng pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ Y
tế cấp hoặc Sở Y tế cấp phù hợp để đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề
PHỤ LỤC 10
Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành
(Ban hành kèm theo Thông tƣ số 41/2011/TT - BYT
ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trƣởng Bộ Y tế)
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............2...........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

............3............

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

…4…, ngày

/GXNTH

tháng năm 20….

GIẤY XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH
.......................5........................ xác nhận:
Ông/bà:
Ngày, tháng, năm sinh:
Chỗ ở hiện nay: 6
Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: ……..…Ngày cấp: …………
Nơi cấp:……………………………………………………………………..
Văn ằng chuyên môn: 7

Năm tốt nghiệp:

đã thực hành tại..........................8..................... và đạt kết quả nhƣ sau:
1. Thời gian thực hành: 9
2. Năng lực chuyên môn: 10
3. Đạo đức nghề nghiệp: 11
GIÁM ĐỐC
(ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

2 Tên cơ quan chủ quản của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
3 Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
4 Địa danh
5 Đại diện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
6 Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký thƣờng trú hoặc tạm trú
7 Ghi theo đơn của ngƣời đăng ký thực hành.
8 Giống nhƣ mục 2
9 Ghi cụ thể thời gian thực hành từ ngày …. tháng …năm…. đến ngày…. tháng ….năm…
10 Nhận xét cụ thể về khả năng thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo chuyên khoa đăng ký
thực hành
11 Nhận xét cụ thể về giao tiếp, ứng xử của ngƣời đăng ký thực hành đối với đồng nghiệp và
ngƣời bệnh.
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9. Thủ tục Đổi giấy phép lái xe (GPLX) do ngành Giao thông vận tải
cấp
Thông tin chung:
Mã số thủ tục

2505

Lĩnh vực TK

Đƣờng bộ

Cơ quan
hiện

thực

Sở Giao thông vận tải

Đối tƣợng thực
hiện

Cá nhân

Cách thức thực
hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nƣớc.

Thời hạn
quyết

Không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
theo quy định.

giải

Lệ phí thực hiện

8. Phí, lệ phí: - Lệ phí cấp GPLX: 135.000 đồng/1lần cấp đối
với giấy phép lái xe bằng vật liệu PET.

Kết quả
hiện

Giấy phép

thực

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đƣờng bộ năm 2008; - Thông tƣ số
12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trƣởng Bộ Giao
thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái
xe cơ giới đƣờng bộ; - Thông tƣ số 188/2016/TT-BTC ngày
08/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử
dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động
trên các phƣơng tiện và lệ phí đang ký, cấp biển xe máy
chuyên dùng

Các ƣớc thực hiện:
1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC:
Bƣớc 1. Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đổi Giấy phép lái xe đúng theo quy định.
Bƣớc 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh,
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
b) Giải quyết TTHC:
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- Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ
sơ, xác minh (nếu Giấy phép lái xe xin đổi không do cơ quan đó cấp) cấp đổi Giấy
phép lái xe và cắt góc Giấy phép lái xe cũ.
- Khi đến thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe, ngƣời lái xe phải chụp ảnh
trực tiếp tại cơ quan cấp giấy phép lái xe và phải xuất trình bản chính các hồ sơ
nêu trên (trừ các bản chính đã gửi) để đối chiếu.
Bƣớc 3. Nhận Giấy phép lái xe tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung
cấp tỉnh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoặc thông qua hệ thống ƣu chính.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ
hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00), buổi chiều từ 13 giờ 00 đến
16 giờ 30), trừ ngày lễ.
2. Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nƣớc.
3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 Thông
tƣ số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017)
+ Giấy khám sức khỏe của ngƣời lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo
quy định, trừ các đối tƣợng sau:
- Ngƣời có giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3;
- Ngƣời có nhu cầu tách giấy phép lái xe có thời hạn và không thời hạn.
+ Bản sao giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cƣớc
công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ
căn cƣớc công dân (đối với ngƣời Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng
(đối với ngƣời nƣớc ngoài, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài).
b) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ
hợp lệ theo quy định.
5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện TTHC:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu;
) Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực
hiện: Không có;
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu;
d) Cơ quan phối hợp: Không có.
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7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép lái xe.
8. Phí, lệ phí:
- Lệ phí cấp GPLX: 135.000 đồng/1lần cấp đối với giấy phép lái xe bằng vật
liệu PET.
9. Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính:Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (Phụ lục
19 Thông tƣ số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017)
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:Không có
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Giao thông đƣờng bộ năm 2008;
- Thông tƣ số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trƣởng Bộ Giao
thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đƣờng bộ;
- Thông tƣ số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 Quy định mức thu, chế độ
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt
động trên các phƣơng tiện và lệ phí đang ký, cấp biển xe máy chuyên dùng
Tài liệu, biểu mẫu:
Phụ lục 19
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE (1)
(Ban hành kèm theo Thông tƣ số 12/2017/TT-BGTVT
ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE (1)
Kính gửi: Tổng cục Đƣờng bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...)

Tôi là:........................................................Quốc tịch:................................................
Sinh ngày:...../…../..... Nam, Nữ: .....
Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú:...............................................................................
...........................................................................................................................
.........
Nơi cƣ trú:..................................................................................................................
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Số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cƣớc công dân (hoặc hộ chiếu): ..........
.............................................. cấp ngày ..... / ..... /.....
Nơi cấp:...................... Đã học lái xe tại:................................................năm.............
Hiện đã có giấy phép lái xe hạng:........................................................số:.................
do:............................................................................................. cấp ngày...../...../.....
Đề nghị cho tôi đƣợc đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đƣờng bộ hạng:..............
Lý do:.........................................................................................................................
Xin gửi kèm theo:
- 01 giấy chứng nhận sức khỏe;
- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cƣớc công dân, giấy phép
lái xe sắp hết hạn;
- Hồ sơ gốc lái xe;
Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin
hoàn toàn chịu trách nhiệm (2).
..............., ngày ..... tháng ..... năm 20 .....
NGƢỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Ghi chú:
(1): Mẫu này d ng chung cho trƣờng hợp lập lại hồ sơ mới.
(2): Trƣờng hợp giả khai báo mất hoặc tẩy xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy
phép lái xe; sử dụng giấy phép lái xe giả hoặc hồ sơ lái xe giả; có hành vi cố tình
gian dối khác để đƣợc đổi, cấp lại giấy phép lái xe, ngoài việc bị Tổng cục Đƣờng
bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải ra quyết định tịch thu giấy phép lái xe và
hồ sơ gốc còn phải chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật và không đƣợc cấp giấy phép
trong thời hạn 05 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm; khi có nhu cầu cấp lại
giấy phép lái xe phải học và sát hạch nhƣ trƣờng hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu
10. Thủ tục Đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe
Thông tin chung:
Mã số thủ tục

2503

Lĩnh vực TK

Đƣờng bộ
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Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông vận tải

Đối tƣợng thực hiện

Cá nhân

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nƣớc.

Thời hạn giải quyết

Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.

Lệ phí thực hiện

Lệ phí sát hạch lái xe: ô tô các hạng: sát hạch lý thuyết: 90.000
đồng/1lần; sát hạch trong hình: 300.000 đồng/1lần; sát hạch trên
đƣờng giao thông công cộng: 60.000 đồng/1lần.

Kết quả thực hiện

Giấy phép

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đƣờng bộ năm 2008; - Thông tƣ số
12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trƣởng Bộ Giao
thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe
cơ giới đƣờng bộ; - Thông tƣ số 188/2016/TT-BTC ngày
08/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử
dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động
trên các phƣơng tiện và lệ phí đang ký, cấp biển xe máy chuyên
dùng

Các ƣớc thực hiện:
1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC:
Bƣớc 1. Cá nhân nộp hồ sơ dự học, sát hạch lấy Giấy phép lái xe tại các cơ sở
đƣợc phép đào tạo lái xe. Sau khi Thí sinh dự sát hạch (thi) đạt kết quả do các cơ
sở đào tạo tổ chức, các cơ sở đào tạo thuộc quản lý của Sở Giao thông tỉnh Bà Rịa
– Vũng Tàu chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bƣớc 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh, tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu.
b) Giải quyết TTHC:
- Cơ sở đào tạo lái xe lập danh sách, áo cáo danh sách ngƣời dự học với Sở
Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo theo chƣơng trình quy định; nộp hồ sơ và áo
cáo danh sách đề nghị sát hạch với Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, áo cáo sát hạch, tổ chức sát hạch lái
xe và cấp Giấy phép lái xe cho ngƣời trúng tuyển kỳ sát hạch.
Bƣớc 3. Nhận Giấy phép lái xe tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung
cấp tỉnh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
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Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ
hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00), buổi chiều từ 13 giờ 00 đến
16 giờ 30), trừ ngày lễ.
2. Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nƣớc.
3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
* Đối với ngƣời dự sát hạch lái xe lần đầu:
- Cơ sở đào tạo lái xe lập một bộ hồ sơ gửi trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải:
+ Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe (theo mẫu quy định tại Phụ
lục 7 Thông tƣ số 12/2017/TT-BGTVT);
+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cƣớc công dân hoặc hộ
chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cƣớc công
dân đối với ngƣời Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với ngƣời Việt Nam định
cƣ ở nƣớc ngoài;
+ Bản sao hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thƣờng
trú hoặc chứng minh thƣ ngoại giao hoặc chứng minh thƣ công vụ đối với ngƣời
nƣớc ngoài;
+ Giấy khám sức khỏe của ngƣời lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo
quy định;
+ Chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo đối với ngƣời dự sát hạch lái xe
hạng A4, B1, B2 và C;
+ Danh sách đề nghị sát hạch của cơ sở đào tạo lái xe có tên của ngƣời dự sát
hạch.
* Đối với ngƣời dự sát hạch nâng hạng Giấy phép lái xe lên hạng B2, C, D, E
và các hạng F:
- Hồ sơ do cơ sở đào tạo lái xe nộp:
+ Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe (theo mẫu quy định tại Phụ
lục 7 Thông tƣ số 12/2017/TT-BGTVT);
+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cƣớc công dân hoặc hộ
chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cƣớc công
dân đối với ngƣời Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với ngƣời Việt Nam định
cƣ ở nƣớc ngoài;
+ Bản sao hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thƣờng
trú hoặc chứng minh thƣ ngoại giao hoặc chứng minh thƣ công vụ đối với ngƣời
nƣớc ngoài;
+ Giấy khám sức khỏe của ngƣời lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo
quy định.
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+ Bản khai thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn theo mẫu quy định tại
Phụ lục 8 Thông tƣ số 12/2017/TT-BGTVT và phải chịu trách nhiệm về nội dung
khai trƣớc pháp luật;
+ Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bằng cấp tƣơng đƣơng trở lên
đối với trƣờng hợp nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D, E (xuất trình bản
chính khi kiểm tra hồ sơ dự sát hạch);
+ Bản sao giấy phép lái xe (xuất trình bản chính khi dự sát hạch).
+ Chứng chỉ đào tạo nâng hạng;
+ Danh sách đề nghị sát hạch của cơ sở đào tạo lái xe có tên của ngƣời dự sát
hạch nâng hạng.
b) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát
hạch.
5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện TTHC:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bài Rịa –
Vũng Tàu;
b) Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:
Không có;
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu;
d) Cơ quan phối hợp: Không có.
7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép lái xe.
8. Phí, lệ phí:
Lệ phí sát hạch lái xe: ô tô các hạng: sát hạch lý thuyết: 90.000
đồng/1lần; sáthạch trong hình: 300.000 đồng/1lần; sát hạch trên đƣờng giao thông
công cộng: 60.000 đồng/1lần.
9. Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính:
- Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe (Phụ lục 7 Thông tƣ số
12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017);
- Bản khai thời gian và số km lái xe an toàn (Phụ lục 8 Thông tƣ số
12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017).
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
1. Là công dân Việt Nam, ngƣời nƣớc ngoài đƣợc phép cƣ trú hoặc đang làm
việc, học tập tại Việt Nam.
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2. Đủ tuổi (tính đến ngày dự sát hạch lái xe), sức khỏe, trình độ văn hóa theo
quy định; đối với ngƣời học để nâng hạng giấy phép lái xe, có thể học trƣớc nhƣng
chỉ đƣợc dự sát hạch khi đủ tuổi theo quy định.
3. Ngƣời học để nâng hạng giấy phép lái xe phải có đủ thời gian lái xe hoặc
hành nghề và số km lái xe an toàn nhƣ sau:
a) Hạng B1 số tự động lên B1: thời gian lái xe từ 01 năm trở lên và 12.000 km
lái xe an toàn trở lên;
b) Hạng B1 lên B2: thời gian lái xe từ 01 năm trở lên và 12.000 km lái xe an
toàn trở lên;
c) Hạng B2 lên C, C lên D, D lên E; các hạng B2, C, D, E lên hạng F tƣơng
ứng; các hạng D, E lên FC: thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên và 50.000 km lái
xe an toàn trở lên;
d) Hạng B2 lên D, C lên E: thời gian hành nghề từ 05 năm trở lên và 100.000
km lái xe an toàn trở lên.
4. Ngƣời học để nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D, E phải có bằng tốt
nghiệp trung học cơ sở hoặc tƣơng đƣơng trở lên.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Giao thông đƣờng bộ năm 2008;
- Thông tƣ số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trƣởng Bộ Giao
thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đƣờng bộ;
- Thông tƣ số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 Quy định mức thu, chế độ
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt
động trên các phƣơng tiện và lệ phí đang ký, cấp biển xe máy chuyên dùng
Tài liệu, biểu mẫu:
Phụ lục 7
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT
ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, SÁT HẠCH
ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE
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Ảnh màu

Kính gửi:..............................................................................

3 cm x 4
cm
chụp không
quá
06
tháng

Tôi là:....................................................................Quốc tịch.....................
Sinh ngày: ..... /..... / ..... Nam, Nữ: .....
Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú:.....................................

..........................

Nơi cƣ trú:..................................................................................................
.....................................................................................................................
Số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cƣớc công dân (hoặc hộ
chiếu):.......Cấp ngày: ..... /..... / ....., Nơi cấp: ..................................................
Đã có giấy phép lái xe số:.......................................hạng...........................
do:........................................................................ cấp ngày: ..... /..... / .......
Đề nghị cho tôi đƣợc học, dự sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng: .......
Đăng ký tích hợp giấy phép lái xe
Xin gửi kèm theo:
- 01 giấy chứng nhận đủ sức khỏe;
- 02 ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm, chụp không quá 06 tháng;
- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cƣớc công dân hoặc hộ chiếu
còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cƣớc công dân (đối
với ngƣời Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với ngƣời nƣớc ngoài);
- Các tài liệu khác có liên quan gồm:
.................................................................................................................

.........

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn
chịu trách nhiệm.
.................., ngày ..... tháng ..... năm 20 .....
NGƢỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)
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Phụ lục 8
MẪU BẢN KHAI THỜI GIAN HÀNH NGHỀ VÀ SỐ KM LÁI XE AN TOÀN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT
ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN KHAI
THỜI GIAN HÀNH NGHỀ VÀ SỐ KM LÁI XE AN TOÀN
Tôi là: ...................................................................................................................
Sinh ngày: ..... /..... / ..... Nam, Nữ: .....
Nơi cƣ trú: ............................................................................................................
...............................................................................................................................
Có giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cƣớc công dân số: ...........………...
Cấp ngày: ..... /..... / ....., nơi cấp: .........................................................................
Hiện tại tôi có giấy phép lái xe số: .............................., hạng ..............................
do: .................................................................................. cấp ngày: ..... /..... / .....
Từ ngày đƣợc cấp giấy phép lái xe đến nay, tôi đã có ............. năm lái xe và có
..........km lái xe an toàn.
Đề nghị ......................................................................... cho tôi đƣợc dự sát hạch
nâng hạng lấy giấy phép lái xe hạng ......
Tôi xin chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về nội dung khai trên.
.........., ngày ..... tháng ..... năm 20 .....
NGƢỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ, tên)
11. Thủ tục Cấp Giấy phép lao động cho ngƣời lao động nƣớc ngoài làm
việc tại Việt Nam
Thông tin chung:
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Mã số thủ tục

2118

Lĩnh vực TK

Quản lý lao động nƣớc ngoài

Cơ quan thực
hiện

Sở Lao động - Thƣơng inh và Xã hội

Đối
tƣợng
thực hiện

Ngƣời sử dụng lao động nƣớc ngoài

Cách
thức
thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ ƣu chính
hoặc gửi các thành phần hồ sơ theo quy định tại Cổng thông tin
điện tử: http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn.

Thời hạn giải
quyết

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc tờ khai
và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động phù hợp với quy định
của pháp luật, Sở Lao động – Thƣơng inh và Xã hội trả lời kết
quả qua thƣ điện tử cho ngƣời sử dụng lao động. Trƣờng hợp tờ
khai và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động chƣa thực hiện
đúng theo quy định của pháp luật, cơ quan cấp giấy phép lao
động trả lời kết quả qua thƣ điện tử cho ngƣời sử dụng lao động
và nêu rõ lý do. - Trong thời hạn không quá 8 giờ làm việc kể từ
khi nhận đƣợc bản gốc hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động thì
Sở Lao động – Thƣơng inh và Xã hội phải trả kết quả cho ngƣời
sử dụng lao động. Ngƣời sử dụng lao động có thể nhận kết quả
trực tiếp hoặc qua dịch vụ ƣu chính theo địa chỉ đăng ký của
ngƣời sử dụng lao động.

Lệ phí thực
hiện

Lệ phí cấp giấy phép lao động 600.000 đồng/01 giấy phép.

Kết quả thực
hiện

Giấy phép

Cơ sở pháp
lý

- Bộ Luật Lao động năm 2012. - Nghị định số 11/2016/NĐ-CP
ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của
Bộ luật Lao động về lao động nƣớc ngoài làm việc tại Việt Nam;
- Thông tƣ số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ
Lao động – Thƣơng inh –Xã hội hƣớng dẫn thi hành một số
điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nƣớc ngoài
làm việc tại Việt Nam; - Thông tƣ số 23/TT-BLĐTBXH ngày
15/8/2017 của Bộ Lao động – Thƣơng inh và Xã hội hƣớng dẫn
thực hiện cấp giấy phép lao động cho ngƣời lao động nƣớc ngoài
làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử; - Quyết định số 80/QĐTrang 593
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UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu về
việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp GPLĐ
cho ngƣời nƣớc ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng
Tàu
Các ƣớc thực hiện:
1. Trình tự thực hiện
Bƣớc 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Trƣớc ít nhất 7 ngày làm việc, kể từ ngày ngƣời lao động nƣớc ngoài dự kiến
bắt đầu làm việc cho ngƣời sử dụng lao động thì ngƣời sử dụng lao động phải nộp
hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động nơi ngƣời lao động nƣớc ngoài có toàn bộ
thời gian làm việc cho ngƣời sử dụng lao động, trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả tập trung cấp tỉnh hoặc qua dịch vụ ƣu chính hoặc gửi các thành phần
hồ
sơ
theo
quy
định
nộp
tại
Cổng
thông
tin
điện
tử: http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn.
Trƣờng hợp ngƣời lao động nƣớc ngoài không có toàn bộ thời gian làm việc
cho ngƣời sử dụng lao động tại một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng thì hồ
sơ đề nghị cấp giấy phép lao động nộp cho Sở Lao động - Thƣơng inh và Xã hội
nơi đóng trụ sở chính của ngƣời sử dụng lao động.
Bƣớc 2. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trƣờng hợp hồ sơ đã đầy đủ, phù hợp theo quy định pháp luật thì công chức
tiếp nhận hồ sơ trả lời kết quả qua thƣ điện tử cho doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân.
- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa thực hiện đúng theo quy định pháp luật thì công
chức tiếp nhận hồ sơ hƣớng dẫn để ngƣời đến nộp bổ sung hoặc trả lời kết quả qua
thƣ điện tử cho doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân và nêu rõ lý do.
Bƣớc 3. Sau khi nhận đƣợc trả lời kết quả hồ sơ là ph hợp với quy định của
pháp luật, ngƣời sử dụng lao động nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ ƣu chính ản
gốc hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh để kiểm tra, đối
chiếu và lƣu theo quy định.
Bƣớc 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.
Trong thời hạn không quá 8 giờ làm việc kể từ khi nhận đƣợc bản gốc hồ sơ
thì Công chức trả kết quả phải trả kết quả cho ngƣời sử dụng lao động. Ngƣời sử
dụng lao động có thể nhận kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ ƣu chính theo địa
chỉ đăng ký của ngƣời sử dụng lao động.
Bƣớc 5. Trƣờng hợp bản gốc hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động không
đúng với tờ khai và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đã gửi thì Sở Lao động –
Thƣơng inh và Xã hội trả lời bằng văn ản hoặc qua thƣ điện tử hoặc thông báo
trực tiếp cho ngƣời sử dụng lao động.
Trang 594

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ver 1.0

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ
hai đến thứ sáu trừ ngày lễ (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13
giờ 00 đến 16 giờ 30)
2. Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ
ƣu chính hoặc gửi các thành phần hồ sơ theo quy định tại Cổng thông tin điện
tử: http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn.
3. Thành phần hồ, số lƣợng hồ sơ: Nộp 01 bộ hồ sơ ao gồm:
3.1. Văn ản đề nghị cấp giấy phép lao động của ngƣời sử dụng lao động theo
mẫu số 07 an hành kèm theo Thông tƣ số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày
25/10/2016 của Bộ Lao động-Thƣơng inh và Xã hội.
3.2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức
y tế có thẩm quyền của nƣớc ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn
12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ.
3.3. Phiếu lý lịch tƣ pháp hoặc văn ản xác nhận ngƣời lao động nƣớc ngoài
không phải là ngƣời phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nƣớc ngoài
cấp. Trƣờng hợp ngƣời lao động nƣớc ngoài đã cƣ trú tại Việt Nam thì chỉ cần
phiếu lý lịch tƣ pháp do Việt Nam cấp.
Phiếu lý lịch tƣ pháp hoặc văn ản xác nhận ngƣời lao động nƣớc ngoài
không phải là ngƣời phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự đƣợc cấp
không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.
3.4. Văn ản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia
hoặc lao động kỹ thuật
Đối với một số nghề, công việc, văn ản chứng minh trình độ chuyên môn, kỹ
thuật của ngƣời lao động nƣớc ngoài đƣợc thay thế bằng một trong các giấy tờ sau
đây:
a) Giấy công nhận là nghệ nhân đối với những ngành nghề truyền thống do cơ
quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp;
) Văn ản chứng minh kinh nghiệm của cầu thủ óng đá nƣớc ngoài;
c) Bằng lái máy bay vận tải hàng không do cơ quan có thẩm quyền của Việt
Nam cấp đối với phi công nƣớc ngoài;
d) Giấy phép bảo dƣỡng tàu ay do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp
đối với ngƣời lao động nƣớc ngoài làm công việc bảo dƣỡng tàu bay.
3.5. 02 ảnh mầu (kích thƣớc 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng,
đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp
hồ sơ.
3.6. Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc
giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định của pháp luật.
3.7. Các giấy tờ liên quan đến ngƣời lao động nƣớc ngoài
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a) Đối với ngƣời lao động nƣớc ngoài vào Việt Nam làm việc theo hình thức
di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp phải có văn ản của doanh nghiệp nƣớc ngoài
cử sang làm việc tại hiện diện thƣơng mại của doanh nghiệp nƣớc ngoài đó trên
lãnh thổ Việt Nam và văn ản chứng minh ngƣời lao động nƣớc ngoài đã đƣợc
doanh nghiệp nƣớc ngoài đó tuyển dụng trƣớc khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12
tháng;
) Đối với ngƣời lao động nƣớc ngoài vào Việt Nam để thực hiện các loại
hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thƣơng mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm,
khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế, phải có hợp
đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nƣớc ngoài, trong
đó phải có thỏa thuận về việc ngƣời lao động nƣớc ngoài làm việc tại Việt Nam;
c) Đối với ngƣời lao động nƣớc ngoài là nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng
phải có hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nƣớc
ngoài và văn ản chứng minh ngƣời lao động nƣớc ngoài đã làm việc cho doanh
nghiệp nƣớc ngoài không có hiện diện thƣơng mại tại Việt Nam đƣợc ít nhất 02
năm;
d) Đối với ngƣời lao động nƣớc ngoài sang Việt Nam để chào bán dịch vụ
phải có văn ản của nhà cung cấp dịch vụ cử ngƣời lao động nƣớc ngoài vào Việt
Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;
đ) Đối với ngƣời lao động nƣớc ngoài làm việc cho tổ chức phi chính phủ
nƣớc ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam đƣợcphép hoạt động theo quy định của
pháp luật Việt Nam phải có giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nƣớc
ngoài, tổ chức quốc tế đƣợc phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
e) Đối với ngƣời lao động nƣớc ngoài là ngƣời chịu trách nhiệm thành lập
hiện diện thƣơng mại phải có văn ản của nhà cung cấp dịch vụ cử ngƣời lao động
nƣớc ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thƣơng mại của nhà cung cấp
dịch vụ đó;
g) Đối với ngƣời lao động nƣớc ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành,
chuyên gia, lao động kỹ thuật mà tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp nƣớc
ngoài đã thành lập hiện diện thƣơng mại tại Việt Nam thì phải có văn ản chứng
minh ngƣời lao động nƣớc ngoài đƣợc tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp
nƣớc ngoài đó.
3.8. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đối với một số trƣờng hợp đặc biệt:
a) Đối với ngƣời lao động nƣớc ngoài đã đƣợc cấp giấy phép lao động và
đang còn hiệu lực mà làm việc cho ngƣời sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công
việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật thì hồ sơ đề nghị
cấp giấy phép lao động gồm giấy tờ quy định tại các mục 3.1, 3.5, 3.6 và 3.7 và
giấy phép lao động hoặc bản sao chứng thực giấy phép lao động đã đƣợc cấp;
) Đối với ngƣời lao động nƣớc ngoài đã đƣợc cấp giấy phép lao động và
đang còn hiệu lực mà làm khác vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động theo
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quy định của pháp luật nhƣng không thay đổi ngƣời sử dụng lao động thì hồ sơ đề
nghị cấp giấy phép lao động gồm các giấy tờ quy định tại các mục 3.1, 3.4, 3.5,
3.6, 3.7 và giấy phép lao động hoặc bản sao chứng thực giấy phép lao động đã
đƣợc cấp;
c) Đối với ngƣời lao động nƣớc ngoài đã đƣợc cấp giấy phép lao động nhƣng
hết hiệu lực theo quy định tại Điều 174 của Bộ luật Lao động mà có nhu cầu tiếp
tục làm việc cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động theo quy định
của pháp luật thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gồm các giấy tờ quy định
tại các mục3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 và văn ản xác nhận đã thu hồi giấy phép lao
động;
d) Trƣờng hợp ngƣời lao động nƣớc ngoài tại các Điểm a, b và c mục này đã
đƣợc cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định số 102/2013/NĐ-CP
ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Bộ luật Lao động về lao động nƣớc ngoài làm việc tại Việt Nam thì phải có
văn ản chứng minh đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Khoản 3 hoặc Khoản 4
hoặc Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính
phủ.
3.9. Hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực các giấy tờ
a) Các giấy tờ quy định tại các mục3.2, 3.3 và 3.4 là 01 bản chụp kèm theo
bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực.
Nếu các giấy tờ trên của nƣớc ngoài thì phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự, trừ
trƣờng hợp đƣợc miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ƣớc quốc tế mà nƣớc Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nƣớc ngoài liên quan đều là thành viên hoặc
theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật; dịch ra tiếng Việt và
chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
b) Các giấy tờ theo quy định tại mục 3.7 là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để
đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nƣớc ngoài thì miễn hợp pháp
hóa lãnh sự, nhƣng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp
luật Việt Nam.
4. Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc tờ khai và hồ sơ đề
nghị cấp giấy phép lao động phù hợp với quy định của pháp luật, Sở Lao động –
Thƣơng inh và Xã hội trả lời kết quả qua thƣ điện tử cho ngƣời sử dụng lao động.
Trƣờng hợp tờ khai và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động chƣa thực hiện đúng
theo quy định của pháp luật, cơ quan cấp giấy phép lao động trả lời kết quả qua
thƣ điện tử cho ngƣời sử dụng lao động và nêu rõ lý do.
- Trong thời hạn không quá 8 giờ làm việc kể từ khi nhận đƣợc bản gốc hồ sơ
đề nghị cấp giấy phép lao động thì Sở Lao động – Thƣơng inh và Xã hội phải trả
kết quả cho ngƣời sử dụng lao động. Ngƣời sử dụng lao động có thể nhận kết quả
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trực tiếp hoặc qua dịch vụ ƣu chính theo địa chỉ đăng ký của ngƣời sử dụng lao
động.
5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Ngƣời lao động nƣớc ngoài làm
việc tại Việt Nam và ngƣời sử dụng lao động.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thƣơng inh và Xã hội
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lao động cho ngƣời lao
động nƣớc ngoài làm việc tại Việt Nam.
8. Lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép lao động 600.000 đồng/01 giấy phép.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn ản đề nghị cấp giấy phép lao động của
ngƣời sử dụng lao động (theo Mẫu số 07 an hành kèm theo thông tƣ số
40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thƣơng inh và Xã
hội).
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
- Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Ngƣời nƣớc ngoài đƣợc cấp giấy
phép lao động khi có đủ các điều kiện sau:
+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Pháp luật.
+ Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
+ Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
Đối với ngƣời lao động nƣớc ngoài hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, trực
tiếp khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục,
đào tạo và dạy nghề phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt
Nam về khám bệnh, chữa bệnh, giáo dục, đào tạo và dạy nghề.
+ Không phải là ngƣời phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo
quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nƣớc ngoài.
+ Đƣợc chấp thuận bằng văn ản của Sở Lao động – Thƣơng inh và Xã hội
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về vị trí công việc sử dụng ngƣời lao động nƣớc ngoài.
+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
- Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Ngƣời sử dụng lao động phải nộp hồ
sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho ngƣời ngƣời nƣớc ngoài trƣớc ít nhất 15
ngày làm việc kể từ ngày ngƣời lao động nƣớc ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho
ngƣời sử dụng lao động.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Bộ Luật Lao động năm 2012.
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- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nƣớc ngoài làm việc tại Việt
Nam;
- Thông tƣ số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động –
Thƣơng inh –Xã hội hƣớng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số
11/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động
về lao động nƣớc ngoài làm việc tại Việt Nam;
- Thông tƣ số 23/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017 của Bộ Lao động – Thƣơng
binh và Xã hội hƣớng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho ngƣời lao động
nƣớc ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử;
- Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp GPLĐ cho
ngƣời nƣớc ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu.
Tài liệu, biểu mẫu:

Mẫu số 7: Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25
tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành
một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ
CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:......................
V/v cấp/cấp lại giấy phép lao
động cho ngƣời lao động nƣớc
ngoài

......., ngày.....tháng.....năm........

Kính gửi:.............................................................(1)
1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: .....................................................................................
2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức (doanh nghiệp trong nƣớc/doanh nghiệp có vốn
đầu tƣ nƣớc ngoài/cơ quan, tổ chức/nhà thầu) ..........................................................
3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: ……………. ngƣời
Trong đó số lao động nƣớc ngoài là: ............................................................... ngƣời
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4. Địa chỉ: ..................................................................................................................
5.
Điện
thoại:
............................................
....................................

6.

Email

(nếu

có)

7. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: ...................................................................
Cơ quan cấp: ............................................. Có giá trị đến ngày: ................................
Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ..............................................................................
8. Ngƣời nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện
thoại, email):…………………………………………
Căn cứ văn ản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng ngƣời lao động
nƣớc ngoài số... (ngày/tháng/năm) của……………., (tên doanh nghiệp/tổ chức) đề
nghị cấp/cấp lại giấy phép lao động cho ngƣời lao động nƣớc ngoài, cụ thể nhƣ
sau:
9. Họ và tên (chữ in hoa): ..........................................................................................
10. Ngày, tháng, năm sinh: ......................................... 11. Giới tính (Nam/Nữ) ……
12. Quốc tịch: ............................................................................................................
13. Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số: ........................................................
Cơ quan cấp: ........................................... Có giá trị đến ngày: .................................
14. Trình độ chuyên môn (tay nghề) (nếu có): ..........................................................
15. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: ....................................................................
16.
Địa
điểm
làm
................................................................................................

việc:

17. Vị trí công việc: ...................................................................................................
18. Chức danh công việc: ...........................................................................................
19. Hình thức làm việc (nêu cụ thể theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định
11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016): ..........................................................................
20. Mức lƣơng: ............................... VNĐ
21. Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm) ...........................
22. Nơi đăng ký nhận giấy phép lao động: .................................................................
23. Lý do đề nghị (chỉ áp dụng đối với trƣờng hợp cấp lại giấy phép lao động): …
I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO (2)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
II. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (3)
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24. Nơi làm việc
- Nơi làm việc lần 1:
+ Địa điểm làm việc:
+
Vị
trí
công
.......................................................................................................

việc:

+ Chức danh công việc: .............................................................................................
+ Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm)..............................
- Nơi làm việc lần 2: ...................................................................................................
+ Địa điểm làm việc: ..................................................................................................
+
Vị
trí
công
.......................................................................................................

việc:

+ Chức danh công việc: .............................................................................................
+ Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm).............................
- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: ......................................................................
+ Địa điểm làm việc: ..................................................................................................
+
Vị
trí
công
.......................................................................................................

việc:

+ Chức danh công việc: ..............................................................................................
+ Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm)..............................
Chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai, chúng
tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật.
Nơi nhận:
- Nhƣ trên;
- Lƣu đơn vị

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ
CHỨC
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:
- (1): Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thƣơng inh và Xã hội)/Sở Lao động Thƣơng inh và Xã hội tỉnh, thành phố….
- (2), (3): Không áp dụng đối với trƣờng hợp cấp lại giấy phép lao động.
12. Thủ tục Cấp lại Giấy phép lao động cho ngƣời lao động nƣớc ngoài
làm việc tại Việt Nam
Thông tin chung:
Mã số thủ tục

2119
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Lĩnh vực TK

Quản lý lao động nƣớc ngoài

Cơ quan thực
hiện

Sở Lao động - Thƣơng inh và Xã hội

Đối
tƣợng
thực hiện

Ngƣời lao động nƣớc ngoài làm việc tại Việt Nam và ngƣời sử
dụng lao động.

Cách
thức
thực hiện

Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ ƣu
chính hoặc gửi các thành phần hồ sơ theo quy định nộp tại
Cổng thông tin điện tử: http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc tờ
khai và hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động phù hợp với
quy định của pháp luật, Sở Lao động – Thƣơng inh và Xã hội
trả lời kết quả qua thƣ điện tử cho ngƣời sử dụng lao động.
Trƣờng hợp tờ khai và hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao
động chƣa thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, cơ
Thời hạn giải quan cấp giấy phép lao động trả lời kết quả qua thƣ điện tử cho
quyết
ngƣời sử dụng lao động và nêu rõ lý do. - Trong thời hạn
không quá 8 giờ làm việc kể từ khi nhận đƣợc bản gốc hồ sơ
đề nghị cấp lại giấy phép lao động thì Sở Lao động – Thƣơng
binh và Xã hội phải trả kết quả cho ngƣời sử dụng lao động.
Ngƣời sử dụng lao động có thể nhận kết quả trực tiếp hoặc qua
dịch vụ ƣu chính theo địa chỉ đăng ký của ngƣời sử dụng lao
động.
Lệ
hiện

phí

thực

Lệ phí cấp lại giấy phép lao động 450.000 đồng/01 giấy phép.

Kết quả thực
Giấy phép
hiện

Cơ sở pháp lý

- Bộ Luật Lao động năm 2012; - Nghị định số 11/2016/NĐCP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số
điều của bộ luật lao động về lao động nƣớc ngoài làm việc tại
Việt Nam; - Thông tƣ số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày
25/10/2016 của Bộ Lao động Thƣơng inh –Xã hội hƣớng dẫn
thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động
về lao động nƣớc ngoài làm việc tại Việt Nam; - Thông tƣ số
23/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017 của Bộ Lao động –
Thƣơng inh và Xã hội hƣớng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao
động cho ngƣời lao động nƣớc ngoài làm việc tại Việt Nam
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qua mạng điện tử; - Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày
16/01/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu về việc quy
định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp GPLĐ cho
ngƣời nƣớc ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng
Tàu
Các ƣớc thực hiện:
1. Trình tự thực hiện
Bƣớc 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
a. Đối với các trƣờng hợp giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội
dung ghi trên giấy phép lao động:
Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày ngƣời lao động nƣớc ngoài phát hiện giấy
phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động
thì ngƣời lao động nƣớc ngoài có trách nhiệm áo cáo ngƣời sử dụng lao động;
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ngƣời sử dụng lao động nhận
đƣợc báo cáo của ngƣời lao động nƣớc ngoài, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy
phép lao động cho Sở Lao động - Thƣơng inh và Xã hội nơi đã cấp giấy phép lao
động đó.
. Đối với trƣờng hợp cấp lại do giấy phép lao động hết hạn:
Trƣớc ít nhất 05 ngày nhƣng không quá 45 ngày, trƣớc ngày giấy phép lao
động hết hạn, ngƣời sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao
động cho Sở Lao động - Thƣơng inh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.
Bƣớc 2. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả tập trung cấp tỉnh hoặc qua dịch vụ ƣu chính hoặc gửi các thành phần hồ sơ
theo quy định nộp tại Cổng thông tin điện tử: http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn.
Bƣớc 3. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trƣờng hợp hồ sơ đã đầy đủ, phù hợp theo quy định pháp luật thì công chức
tiếp nhận hồ sơ trả lời kết quả qua thƣ điện tử cho doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân.
- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa thực hiện đúng theo quy định pháp luật thì công chức
tiếp nhận hồ sơ hƣớng dẫn để ngƣời đến nộp bổ sung hoặc trả lời kết quả qua thƣ
điện tử cho doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân và nêu rõ lý do.
Bƣớc 4. Sau khi nhận đƣợc trả lời kết quả hồ sơ là ph hợp với quy định của
pháp luật, ngƣời sử dụng lao động nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ ƣu chính ản
gốc hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh để kiểm tra, đối
chiếu và lƣu theo quy định.
Bƣớc 5. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.
Trong thời hạn không quá 8 giờ làm việc kể từ khi nhận đƣợc bản gốc hồ sơ thì
công chức tiếp nhận hồ sơ phải trả kết quả cho ngƣời sử dụng lao động. Ngƣời sử
Trang 603

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ver 1.0

dụng lao động có thể nhận kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ ƣu chính theo địa
chỉ đăng ký của ngƣời sử dụng lao động.
Bƣớc 6. Trƣờng hợp bản gốc hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động không
đúng với tờ khai và hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động đã gửi qua cổng
thông tin điện tử thì Sở Lao động – Thƣơng inh và Xã hội trả lời bằng văn ản
hoặc qua thƣ điện tử hoặc thông báo trực tiếp cho ngƣời sử dụng lao động.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ
hai đến thứ sáu trừ ngày lễ (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13
giờ 00 đến 16 giờ 30)
2. Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ
ƣu chính hoặc gửi các thành phần hồ sơ theo quy định nộp tại Cổng thông tin
điện tử: http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn.
3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: Nộp 01 bộ hồ sơ ao gồm:
3.1. Văn ản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của ngƣời sử dụng lao động
theo Mẫu số 07 an hành kèm theo Thông tƣ số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày
25/10/2016 của Bộ Lao động Thƣơng inh và Xã hội hƣớng dẫn thi hành một số
điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.
3.2. 02 ảnh mầu (kích thƣớc 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu
để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ
sơ.
3.3. Giấy phép lao động đã đƣợc cấp
a) Trƣờng hợp giấy phép lao động bị mất thì phải có xác nhận của cơ quan
Công an cấp xã của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài theo
quy định của pháp luật;
) Trƣờng hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động thì phải có các
giấy tờ chứng minh;
c) Trƣờng hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhƣng không
quá 45 ngày thì phải có Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ
quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nƣớc ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị
trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ.
d) Trƣờng hợp ngƣời lao động nƣớc ngoài đã đƣợc cấp giấy phép lao động
theo quy định tại Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động
nƣớc ngoài làm việc tại Việt Nam thì phải có văn ản chứng minh đáp ứng yêu cầu
theo quy định tại Khoản 3 hoặc Khoản 4 hoặc Khoản 5 Điều 3 Nghị định
11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ.
Giấy tờ quy định tại mục 3.3 là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu
hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nƣớc ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự,
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nhƣng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt
Nam.
4. Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc tờ khai và hồ sơ đề
nghị cấp lại giấy phép lao động phù hợp với quy định của pháp luật, Sở Lao động
– Thƣơng inh và Xã hội trả lời kết quả qua thƣ điện tử cho ngƣời sử dụng lao
động. Trƣờng hợp tờ khai và hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động chƣa thực
hiện đúng theo quy định của pháp luật, cơ quan cấp giấy phép lao động trả lời kết
quả qua thƣ điện tử cho ngƣời sử dụng lao động và nêu rõ lý do.
- Trong thời hạn không quá 8 giờ làm việc kể từ khi nhận đƣợc bản gốc hồ sơ
đề nghị cấp lại giấy phép lao động thì Sở Lao động – Thƣơng inh và Xã hội phải
trả kết quả cho ngƣời sử dụng lao động. Ngƣời sử dụng lao động có thể nhận kết
quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ ƣu chính theo địa chỉ đăng ký của ngƣời sử dụng
lao động.
5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Ngƣời lao động nƣớc ngoài làm
việc tại Việt Nam và ngƣời sử dụng lao động.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thƣơng inh và Xã hội tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu.
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lao động đƣợc cấp lại cho
ngƣời lao động nƣớc ngoài.
8. Lệ phí: Lệ phí cấp lại giấy phép lao động 450.000 đồng/01 giấy phép.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn ản đề nghị cấp giấy phép lao động của
ngƣời sử dụng lao động (theo Mẫu số 07 an hành kèm theo thông tƣ số 40/TTBLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động Thƣơng inh và Xã hội).
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đáp ứng một trong các
điều kiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày
03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao
động về lao động nƣớc ngoài làm việc tại Việt Nam, cụ thể:
- Giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy
phép lao động nhƣ họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số hộ chiếu; địa điểm
làm việc.
- Giấy phép lao động hết hạn
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Bộ Luật Lao động năm 2012;
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- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều của bộ luật lao động về lao động nƣớc ngoài làm việc tại Việt
Nam;
- Thông tƣ số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động
Thƣơng inh –Xã hội hƣớng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số
11/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động
về lao động nƣớc ngoài làm việc tại Việt Nam;
- Thông tƣ số 23/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017 của Bộ Lao động – Thƣơng
binh và Xã hội hƣớng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho ngƣời lao động
nƣớc ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử;
- Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp GPLĐ cho
ngƣời nƣớc ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu
Tài liệu, biểu mẫu:
Mẫu số 7: Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25
tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành
một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ
CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số:......................
V/v cấp/cấp lại giấy phép lao
động cho ngƣời lao động
nƣớc ngoài

......., ngày.....tháng.....năm........

Kính gửi:.............................................................(1)
1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: ....................................................................................
2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức (doanh nghiệp trong nƣớc/doanh nghiệp có vốn
đầu tƣ nƣớc ngoài/cơ quan, tổ chức/nhà thầu) .........................................................
3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: ……………. ngƣời
Trong đó số lao động nƣớc ngoài là: .............................................................. ngƣời
4. Địa chỉ: ..................................................................................................................
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5. Điện thoại: ........................................... 6. Email (nếu có) ....................................
7. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: ...................................................................
Cơ quan cấp: ............................................. Có giá trị đến ngày: ................................
Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ..............................................................................
8. Ngƣời nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện
thoại, email):…………………………………………………….…
Căn cứ văn ản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng ngƣời lao động
nƣớc ngoài số... (ngày/tháng/năm) của……………., (tên doanh nghiệp/tổ chức) đề
nghị cấp/cấp lại giấy phép lao động cho ngƣời lao động nƣớc ngoài, cụ thể nhƣ
sau:
9. Họ và tên (chữ in hoa): ...........................................................................................
10. Ngày, tháng, năm sinh: ......................................... 11. Giới tính (Nam/Nữ) ……
12. Quốc tịch: .............................................................................................................
13.
Hộ
chiếu/giấy
tờ
có
.........................................................

giá

trị

đi

lại

quốc

tế

số:

Cơ quan cấp: ............................................ Có giá trị đến ngày: .................................
14. Trình độ chuyên môn (tay nghề) (nếu có): ...........................................................
15. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: .....................................................................
16.
Địa
điểm
làm
................................................................................................

việc:

17. Vị trí công việc: ....................................................................................................
18. Chức danh công việc: ...........................................................................................
19. Hình thức làm việc (nêu cụ thể theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định
11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016): ...........................................................................
20. Mức lƣơng: .............................. VNĐ
21. Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm) ...........................
22. Nơi đăng ký nhận giấy phép lao động: .................................................................
23. Lý do đề nghị (chỉ áp dụng đối với trƣờng hợp cấp lại giấy phép lao động): ….
I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO (2)
………………………………………………………………………………………
II. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (3)
24. Nơi làm việc
- Nơi làm việc lần 1:
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+ Địa điểm làm việc:
+
Vị
trí
công
.......................................................................................................

việc:

+ Chức danh công việc: ..............................................................................................
+ Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm)..............................
- Nơi làm việc lần 2: ..................................................................................................
+ Địa điểm làm việc: ..................................................................................................
+
Vị
trí
công
.......................................................................................................

việc:

+ Chức danh công việc: ..............................................................................................
+ Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm)..............................
- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: .....................................................................
+ Địa điểm làm việc: ..................................................................................................
+
Vị
trí
công
.......................................................................................................

việc:

+ Chức danh công việc: ..............................................................................................
+ Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm)..............................
Chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai, chúng
tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật.
Nơi nhận:
- Nhƣ trên;
- Lƣu đơn vị

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:
- (1): Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thƣơng inh và Xã hội)/Sở Lao động Thƣơng inh và Xã hội tỉnh, thành phố….
- (2), (3): Không áp dụng đối với trƣờng hợp cấp lại giấy phép lao động.
13. Thủ tục Đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT và đăng ký thƣờng trú
cho trẻ em dƣới 6 tuổi
Thông tin chung:
Mã số thủ tục

266

Lĩnh vực TK

Hộ tịch
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Cơ quan thực
hiện

UBND cấp xã

Đối
tƣợng
thực hiện

Cá nhân

Cách
thức
thực hiện

Ngƣời có yêu cầu thực hiện trực tiếp hoặc ủy quyền cho ngƣời
khác thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban
nhân dân cấp xã.

Thời hạn giải
quyết

+ Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký
khai sinh, đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em
dƣới 6 tuổi tối đa không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ
hồ sơ theo quy định. + Trƣờng hợp hồ sơ, thông tin chƣa đầy đủ
hoặc chƣa đúng quy định mà Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
của Ủy ban nhân dân cấp xã phải hoàn thiện hồ sơ, ổ sung thông
tin theo yêu cầu của cơ quan Công an, cơ quan Bảo hiểm xã hội
thì thời hạn giải quyết đƣợc kéo dài thêm không quá 02 ngày làm
việc. + Đối với các xã cách xa trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội
cấp huyện hoặc cơ quan Công an cấp huyện từ 50 km trở lên,
giao thông đi lại khó khăn, chƣa đƣợc kết nối Internet thì thời
hạn trả kết quả đƣợc kéo dài thêm nhƣng không quá 05 ngày làm
việc.

Lệ phí thực
hiện

Không

Kết quả thực
hiện

Giấy khai sinh (bản chính), Sổ hộ khẩu đã đăng ký thƣờng trú
cho trẻ em và Thẻ bảo hiểm y tế

Cơ sở pháp lý

+ Luật Cƣ trú năm 2006 (đƣợc sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Cƣ trú năm 2013); + Luật Bảo
hiểm y tế năm 2008 (đƣợc sửa đổi bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014); + Nghị định
số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký,
quản lý hộ tịch; + Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về
hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực; + Nghị định số
31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cƣ trú; +
Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của
Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều
của Luật Bảo hiểm y tế; + Thông tƣ số 08.a/2010/TT-BTP ngày
25/3/2010 của Bộ Tƣ pháp về việc an hành và hƣớng dẫn việc
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ghi chép, lƣu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch; + Thông tƣ số
80/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011 của Bộ Công an quy định về
quy trình đăng ký cƣ trú; + Thông tƣ số 36/2014/TT-BCA ngày
09/9/2014 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong
đăng ký, quản lý cƣ trú; + Thông tƣ số 09b/2013/TT-BTP ngày
20/5/2013 của Bộ Tƣ pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tƣ số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3/2010 về việc
an hành và hƣớng dẫn việc ghi chép, lƣu trữ, sử dụng sổ, biểu
mẫu hộ tịch và Thông tƣ số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5
năm 2012 của Bộ Tƣ pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tƣ số 08.a/2010/TT-BTP; + Thông tƣ 02/2014/TT-BTC
ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn về phí và lệ phí
thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ƣơng. + Thông tƣ liên tịch số
05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 10/6/2015 của liên Bộ: Tƣ
pháp, Công an, Y tế hƣớng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục
hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thƣờng trú, cấp Thẻ
bảo hiểm y tế cho trẻ em dƣới 6 tuổi. + Quyết định số 2347/QĐUBND ngày 02/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ
trong Lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban
nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Các ƣớc thực hiện:
- Trình tự thực hiện:
Bƣớc 1: Ngƣời có yêu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của
Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bƣớc 2: Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ
trong hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và tạm thu lệ phí đăng ký
thƣờng trú cho trẻ em theo quy định, đồng thời viết giấy nhận hồ sơ, hẹn trả kết
quả từng loại việc cho ngƣời đi đăng ký; nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì
hƣớng dẫn ngƣời có yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ; văn ản hƣớng dẫn phải ghi
đầy đủ, rõ ràng loại giấy tờ cần bổ sung, hoàn thiện; cán bộ tiếp nhận hồ sơ ký, ghi
rõ họ tên và giao cho ngƣời nộp hồ sơ.
Trƣờng hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì giải thích, hƣớng
dẫn ngƣời đi đăng ký đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.
Công chức Tƣ pháp - hộ tịch cấp xã đăng ký khai sinh cho trẻ em ngay
trong ngày tiếp nhận hồ sơ.
Sau khi công chức Tƣ pháp – hộ tịch cấp xã thực hiện việc đăng ký khai
sinh và cấp Giấy khai sinh cho trẻ em, cán bộ, công chức đƣợc giao nhiệm vụ lập
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hồ sơ đăng ký thƣờng trú kèm theo lệ phí chuyển cho cơ quan Công an có thẩm
quyền, cụ thể: Địa bàn huyện thì chuyển cho Công an xã, thị trấn thuộc huyện; địa
bàn thành phố thì chuyển cho Công an thành phố để đăng ký thƣờng trú cho trẻ
em; đồng thời lập hồ sơ cấp Thẻ bảo hiểm y tế chuyển cho Bảo hiểm xã hội cấp
huyện để cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em.
- Cơ quan Công an, cơ quan Bảo hiểm xã hội kiểm tra hồ sơ, nếu thấy đầy đủ,
hợp lệ thì thực hiện đăng ký thƣờng trú (trong thời hạn 15 ngày), cấp Thẻ bảo hiểm
y tế cho trẻ em (trong thời hạn 10 ngày).
Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ thì thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết,
hoàn thiện.
- Cơ quan Công an, Bảo hiểm xã hội chuyển trả kết quả đăng ký thƣờng trú,
Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em về Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xã trả kết quả cho
ngƣời có yêu cầu.
Khi trả Giấy khai sinh cho ngƣời có yêu cầu, công chức Tƣ pháp – hộ tịch
ghi vào Sổ đăng ký khai sinh, yêu cầu ngƣời có yêu cầu ký tên vào Sổ đăng ký
khai sinh và Giấy khai sinh.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ
thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ đến
16 giờ 30), trừ ngày lễ.
- Cách thức thực hiện: Ngƣời có yêu cầu thực hiện trực tiếp hoặc ủy quyền cho
ngƣời khác thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp
xã.
- Thành phần hồ sơ:
+ Tờ khai đăng ký khai sinh (Mẫu TP/HT-2012-TKKS.1 ban hành kèm theo
Thông tƣ số 05/2015/TT-BTP ngày 23/5/2012);
+ Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra
ngoài cơ sở y tế thì giấy chứng sinh đƣợc thay bằng văn ản xác nhận của ngƣời
làm chứng; trƣờng hợp không có ngƣời làm chứng thì ngƣời đi khai sinh phải làm
giấy cam đoan về việc sinh là có thực. Đối với trƣờng hợp trẻ em bị bỏ rơi thì nộp
biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi thay cho giấy chứng sinh;
+ Phiếu áo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK02 an hành theo Thông tƣ
số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014);
+ Sổ hộ khẩu của cha, mẹ (bản chính) hoặc Sổ hộ khẩu của mẹ (bản chính) đối
với trƣờng hợp trẻ em đăng ký thƣờng trú theo mẹ hoặc Sổ hộ khẩu của cha (bản
chính) đối với trƣờng hợp trẻ em đăng ký thƣờng trú theo cha hoặc Sổ hộ khẩu của
ngƣời nuôi dƣỡng, chăm sóc trẻ (bản chính) đối với trƣờng hợp trẻ em không đăng
ký thƣờng trú theo cha, mẹ, bản sao Giấy khai sinh của trẻ;
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Trƣờng hợp trẻ em không đăng ký thƣờng trú cùng hộ khẩu với cha, mẹ mà
đăng ký thƣờng trú theo hộ khẩu của ngƣời khác thì ngoài bản sao Giấy khai sinh,
phải có ý kiến bằng văn ản của cha, mẹ, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã,
ý kiến đồng ý của chủ hộ và Sổ hộ khẩu của chủ hộ (bản chính).
+ Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế, Danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho
trẻ em dƣới 6 tuổi của Ủy ban nhân dân cấp xã (Mẫu số: TK1-TS; D03-TS ban
hành kèm theo QĐ số:1018 /QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam).
- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết hồ sơ:
+ Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng
ký thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dƣới 6 tuổi tối đa không quá 20
ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định.
+ Trƣờng hợp hồ sơ, thông tin chƣa đầy đủ hoặc chƣa đúng quy định mà Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã phải hoàn thiện hồ sơ,
bổ sung thông tin theo yêu cầu của cơ quan Công an, cơ quan Bảo hiểm xã hội thì
thời hạn giải quyết đƣợc kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc.
+ Đối với các xã cách xa trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện hoặc cơ
quan Công an cấp huyện từ 50 km trở lên, giao thông đi lại khó khăn, chƣa đƣợc
kết nối Internet thì thời hạn trả kết quả đƣợc kéo dài thêm nhƣng không quá 05
ngày làm việc.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền
đăng ký khai sinh; cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký thƣờng trú; Bảo hiểm
xã hội cấp huyện có thẩm quyền cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em.
- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc ủy quyền hoặc phân cấp thực
hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã; cơ
quan Công an có thẩm quyền đăng ký thƣờng trú; Bảo hiểm xã hội có thẩm quyền
cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em.
- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Tờ khai đăng ký khai sinh (Mẫu TP/HT-2012-TKKS.1 ban hành kèm theo
Thông tƣ số 05/2015/TT-BTP ngày 23/5/2012).
+ Phiếu áo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK02 an hành theo Thông tƣ
số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014).
+ Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu số: TK1-TS ban hành
kèm theo QĐ số:1018 /QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam).
+ Danh sách ngƣời tham gia bảo hiểm y tế (Mẫu D03-TS ban hành kèm theo
QĐ số:1018 /QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam).
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- Lệ phí: Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai sinh (bản chính), Sổ hộ khẩu
đã đăng ký thƣờng trú cho trẻ em và Thẻ bảo hiểm y tế.
- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em dƣới 6 tuổi thuộc thẩm quyền giải quyết
của Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Các cơ quan có thẩm quyền thực hiện liên thông các thủ tục hành chính phải
cùng thuộc địa bàn một huyện, thành phố.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Cƣ trú năm 2006 (đƣợc sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Cƣ trú năm 2013);
+ Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (đƣợc sửa đổi bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014);
+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký,
quản lý hộ tịch;
+ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng
thực;
+ Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cƣ trú;
+ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ
quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
+ Thông tƣ số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tƣ pháp về việc ban
hành và hƣớng dẫn việc ghi chép, lƣu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;
+ Thông tƣ số 80/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011 của Bộ Công an quy định về
quy trình đăng ký cƣ trú;
+ Thông tƣ số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định về
biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cƣ trú;
+ Thông tƣ số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tƣ pháp sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tƣ số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3/2010 về
việc an hành và hƣớng dẫn việc ghi chép, lƣu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và
Thông tƣ số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tƣ pháp sửa đổi,
bổ sung một số điều của Thông tƣ số 08.a/2010/TT-BTP;
+ Thông tƣ 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn về
phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ƣơng.
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+ Thông tƣ liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 10/6/2015 của
liên Bộ: Tƣ pháp, Công an, Y tế hƣớng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành
chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thƣờng trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em
dƣới 6 tuổi.
Tài liệu, biểu mẫu:
Mẫu số: TK1-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 1018 /QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT
NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THAM GIA
BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
Số định danh:
A. THÔNG TIN CỦA NGƢỜI THAM GIA:
[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ………………………………………..
[02]. Ngày tháng năm sinh:
[03]. Giới tính: Nam
…....…

Nữ

[04]. Dân tộc: ……….….., [05]. Quốc tịch:

[06]. Nơi cấp giấy khai sinh (quê quán): [06.1]. Xã, phƣờng
…………………………. [06.2]. Quận, huyện ……………………………[06.3].
Tỉnh, TP ……………………….
[07]. Thân nhân
[07.1]. Cha hoặc Mẹ hoặc Ngƣời giám hộ: ………………………………………
[07.1]. Thân nhân khác: ………………………………………………………
[08]. Số chứng minh thƣ (Hộ chiếu):
[08.1]. Ngày cấp:

[08.2]. Nơi cấp: ………………

[09]. Địa chỉ đăng ký hộ khẩu: [09.1]. Số nhà, đƣờng phố, thôn xóm: …….………
[09.2]. Xã, phƣờng ………… [09.3]. Quận, huyện ………[09.4]. Tỉnh, TP
…….…
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[10]. Địa chỉ liên hệ (nơi sinh sống): [10.1]. Số nhà, đƣờng phố, thôn xóm:
………..….…
[10.2].Xã, phƣờng ..………… [10.3].Quận, huyện.……….…… [10.4].Tỉnh,
TP……….…
[11]. Số điện thoại liên hệ: ………………….….. [12].Email ……………………
[13]. Nơi đăng ký khám chữa bệnh an đầu: ………………………………………
B. THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ:
I. CÙNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC, BẢO HIỂM Y TẾ
[14]. Quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động (hợp đồng làm việc): số
………………… ngày …./…./…….. có hiệu lực từ ngày …./…./…….. loại hợp
đồng ………………………
[15]. Tên cơ quan, đơn vị: …………………………………………………………
[16]. Chức vụ, chức danh nghề, công việc: ………………………………………
[17]. Lƣơng chính: ………….…….… [18]. Phụ cấp: [18.1]. Chức vụ…….............,
[18.2]. TN vƣợt khung ……...., [18.3]. TN nghề …..………, [18.4]. Khác
….………
II. THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN
[19]. Mức thu nhập tháng đóng ảo hiểm xã hội tự nguyện: ………………………
[20]. Phƣơng thức đóng: ………………………………………………………
III. CHỈ THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ
[21]. Tham gia bảo hiểm y tế theo đối tƣợng: ……………………………………
[22]. Mức tiền làm căn cứ đóng ảo hiểm y tế: ……………………………………
[23]. Phƣơng thức đóng: …………………………………………………………
Tôi cam đoan những nội dung kê khai là
đúng và chịu trách nhiệm trƣớc pháp
luật về những nội dung đã kê khai.
.........., ngày ....... tháng ....... năm ...........
Ngƣời khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu HK02 ban hành
theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU
Kính gửi: …………………………….
I. Thông tin về ngƣời viết phiếu báo
1. Họ và tên (1): …………………………………..................................... 2. Giới
tính:
3. CMND số:……….............…………………….4. Hộ chiếu số:
5. Nơi thƣờng trú:
6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay:
…………...................…………………………………….. Số điện thoại liên hệ:
II. Thông tin về ngƣời có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu
1. Họ và tên (1):……………..................................……………………. 2. Giới
tính:
3. Ngày, tháng, năm sinh:……/….../…................ 4. Dân tộc:……..5. Quốc tịch:
6. CMND số:……………………………. 7. Hộ chiếu số:
8. Nơi sinh:
9. Nguyên quán:
10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:
11. Nơi thƣờng trú:
12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay:
…………………................……………..……………… Số điện thoại liên hệ:
13. Họ và tên chủ hộ:……………....................………….14. Quan hệ với chủ hộ:
15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (2):
16. Những ngƣời c ng thay đổi:

TT Họ và tên

CMND
Ngày,
Quan hệ
số (hoặc
tháng, Giới Nơi Nghề Dân Quốc
với
Hộ
năm
tính sinh nghiệp tộc tịch
ngƣời có
chiếu
sinh
thay đổi
số)
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……,
ngày….tháng….năm………,
ngày….tháng….năm…
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)NGƢỜI VIẾT PHIẾU BÁO
(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):
……, ngày……tháng……năm……
TRƢỞNG CÔNG AN:……….…..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH
Kính gửi: (1)
Họ và tên ngƣời khai:
..................................................................................................
Nơi thƣờng trú/tạm trú:
(2)...............................................................................................
Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:
(3)............................................................................
Quan hệ với ngƣời đƣợc khai sinh:
................................................................................

2012-TKKS.1

Đề nghị(1)...............................................................................đăng ký khai sinh cho
ngƣời có tên dƣới đây:
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Họ và tên:

Giới tính:.......................

Ngày, tháng, năm sinh: .......................................(Bằng chữ:.....................................
...................................................................................................................................)
Nơi
sinh:
(4).…………………………………………………………………………………
…………….
Quốc tịch: …………………………..

Dân tộc:

Họ và tên cha: …………………………………………………………………
Dân tộc: ………………. Quốc tịch: ........................Năm sinh ................................
Nơi thƣờng trú/tạm trú: (2)…………………………………………………………
Họ và tên mẹ: ……………………………………………………………………….
Dân tộc: ................... ......Quốc tịch: .................. .Năm sinh …………………….
Nơi thƣờng trú/tạm trú: (2)…………………………………………………………
Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật
về cam đoan của mình.
Làm tại: …………., ngày ........... tháng ......... năm ..............
Ngƣời đi khai sinh(5)
(Ký, ghi rõ họ tên)
..........................................
Ngƣời cha

Ngƣời mẹ

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

…………………………..
…………………………….
Chú thích:
(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh.
(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thƣờng trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu
không có nơi đăng ký thƣờng trú thì gạch hai từ “thƣờng trú” và ghi theo địa chỉ
đăng ký tạm trú.
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(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu
ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ, số của giấy tờ và gạch
cụm từ “CMND”.
(4) Trƣờng hợp trẻ em sinh tại bệnh viện thì ghi tên bệnh viện và địa danh
hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trƣờng hợp trẻ
em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh
ra (ví dụ: trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).
Trƣờng hợp trẻ em sinh ra ngoài bệnh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh
của 03 cấp hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã
Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).
(5) Chỉ cần thiết trong trƣờng hợp ngƣời đi khai sinh không phải là cha, mẹ.
14. Thủ tục Đăng ký kết hôn
Thông tin chung:
Mã số thủ tục

1046

Lĩnh vực TK

Hộ tịch

Cơ quan thực
hiện

UBND cấp xã

Đối tƣợng thực
hiện

Cá nhân

Cách thức thực
hiện

Ngƣời có yêu cầu đăng ký kết hôn trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã có
thẩm quyền (bên nam hoặc bên nữ có thể trực tiếp nộp hồ sơ mà
không cần có văn ản ủy quyền của bên còn lại).

Thời hạn giải
quyết

Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trƣờng hợp nhận hồ sơ sau 15
giờ mà không giải quyết đƣợc ngay thì trả kết quả trong ngày
làm việc tiếp theo. Trƣờng hợp cần xác minh điều kiện kết hôn
của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày
làm việc.

Lệ phí
hiện

Miễn lệ phí.

thực

Kết quả thực
hiện

Giấy chứng nhận

Cơ sở pháp lý

- Luật hộ tịch năm 2014; - Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính
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phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ
tịch; - Thông tƣ số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ
Tƣ pháp hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và
Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định mức
Các ƣớc thực hiện:
Trình tự thực hiện
- Ngƣời có yêu cầu đăng ký kết hôn nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả của Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền.
- Ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu
thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do ngƣời yêu cầu
nộp, xuất trình.
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, ngƣời tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong
đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chƣa đầy đủ, hoàn thiện thì hƣớng dẫn
ngƣời nộp hồ sơ ổ sung, hoàn thiện theo quy định; trƣờng hợp không thể bổ sung,
hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn ản hƣớng dẫn, trong đó nêu rõ loại
giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm tên của ngƣời
tiếp nhận.
- Hồ sơ sau khi đã đƣợc hƣớng dẫn mà không đƣợc bổ sung đầy đủ, hoàn
thiện thì ngƣời tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ và lập văn ản từ chối tiếp nhận
hồ sơ, trong đó ghi rõ lý do từ chối, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của ngƣời tiếp
nhận.
- Ngay sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo
quy định, công chức tƣ pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
Trƣờng hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đồng ý giải quyết thì công chức tƣ
pháp - hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ đăng ký kết hôn, hƣớng dẫn hai bên nam, nữ
ký vào Giấy chứng nhận kết hôn, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân cấp xã tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.
* Lƣu ý:
+ Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc hoặc
bản sao đƣợc chứng thực từ bản chính thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ không đƣợc yêu
cầu xuất trình bản chính; nếu ngƣời yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản
chính thì ngƣời tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký
vào bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không đƣợc yêu
cầu ngƣời đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực giấy tờ đó.
+ Trƣờng hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, ngƣời
tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin trong
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Tờ khai và trả lại cho ngƣời xuất trình, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký hộ tịch
nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Ngƣời tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ xuất trình
hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lƣu hồ sơ.
+ Ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch
theo quy định của pháp luật hộ tịch, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký hộ tịch
nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.
* Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp
xã.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ
hai đến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến
17 giờ 00), trừ ngày lễ.
Cách thức thực hiện:
Ngƣời có yêu cầu đăng ký kết hôn trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận
và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền (bên nam hoặc bên nữ
có thể trực tiếp nộp hồ sơ mà không cần có văn ản ủy quyền của bên còn lại).
Thành phần hồ sơ:
* Giấy tờ phải xuất trình
- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cƣớc công dân hoặc các
giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn
giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của ngƣời có yêu cầu đăng ký kết hôn.
- Giấy tờ chứng minh nơi cƣ trú để xác định thẩm quyền (trong giai đoạn Cơ
sở dữ liệu quốc gia về dân cƣ và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chƣa đƣợc
xây dựng xong và thực hiện thống nhất trên toàn quốc).
- Trích lục ghi chú ly hôn đối với trƣờng hợp công dân Việt Nam đăng ký
thƣờng trú tại địa bàn xã làm thủ tục đăng ký kết hôn, đã đƣợc giải quyết việc ly
hôn trƣớc đó tại cơ quan có thẩm quyền nƣớc ngoài.
* Giấy tờ phải nộp
- Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu. Hai bên nam, nữ có thể khai chung vào
một Tờ khai đăng ký kết hôn;
- Bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã có
thẩm quyền cấp trong trƣờng hợp ngƣời yêu cầu đăng ký kết hôn không đăng ký
thƣờng trú tại địa bàn xã làm thủ tục đăng ký kết hôn (trong giai đoạn Cơ sở dữ
liệu quốc gia về dân cƣ và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chƣa đƣợc xây
dựng xong và thực hiện thống nhất trên toàn quốc).
- Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu đăng ký kết hôn đang công tác, học tập, lao động
có thời hạn ở nƣớc ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ
quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nƣớc ngoài
cấp.
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Số lƣợng hồ sơ: 01 ộ
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trƣờng hợp nhận hồ sơ
sau 15 giờ mà không giải quyết đƣợc ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp
theo. Trƣờng hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn
giải quyết không quá 05 ngày làm việc.
Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cƣ trú của
bên nam hoặc bên nữ.
Cơ quan phối hợp: Không.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kết hôn
Lệ phí: Miễn lệ phí.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký kết hôn (Ban hành kèm theo Thông
tƣ số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ trƣởng Bộ Tƣ pháp).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
- Các bên không bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Việc kết hôn không thuộc một trong các trƣờng hợp cấm kết hôn, gồm:
+ Kết hôn giả tạo;
+ Tảo hôn, cƣỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;
+ Ngƣời đang có vợ, có chồng mà kết hôn với ngƣời khác hoặc chƣa có vợ,
chƣa có chồng mà kết hôn với ngƣời đang có chồng, có vợ;
+ Kết hôn giữa những ngƣời cùng dòng máu về trực hệ; giữa những ngƣời có
họ trong phạm vi a đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa ngƣời đã từng là
cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dƣợng
với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.
* Nhà nƣớc không thừa nhận hôn nhân giữa những ngƣời cùng giới tính.
Căn cứ pháp lý:
- Luật hộ tịch năm 2014;
- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Thông tƣ số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn
thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày
Trang 622

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ver 1.0

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật
hộ tịch;
- Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định mức thu, nộp, và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa
bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tài liệu, biểu mẫu:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(1)
TỜ KHAI

(2)
ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Kính gửi(3):................................................................................................
Thông tin

Bên nữ

Bên nam

Họ, chữ đệm, tên
Ngày, tháng, năm
sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nơi cƣ trú (4)

Giấy tờ tùy thân(5)
Kết hôn lần thứ mấy
Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của
chúng tôi là tự nguyện, không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đình
Việt Nam.
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Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trƣớc pháp luật về cam đoan của mình.
Đề nghị Quý cơ quan đăng ký.
.....………., ngày ..........…tháng ............ năm............…
Bên nữ

Bên nam

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm,
tên)

15. Thủ tục Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của ngƣời
sử dụng đất đã đƣợc cấp Giấy chứng
nhận
....................................
....................................

Thông tin chung:
Mã số thủ tục
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Lĩnh vực TK

Đất đai

Cơ quan thực
hiện

Sở Tài nguyên - Môi trƣờng

Đối tƣợng thực
hiện

Tổ chức, cá nhân

Cách thức thực
hiện

Ngƣời sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả theo quy định tại Điểm a của thủ tục này.

Thời hạn giải
quyết

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc
hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo
quy định của pháp luật, không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ
tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của ngƣời sử
dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trƣờng hợp sử dụng
đất có vi phạm pháp luật, thời gian trƣng cầu giám định). - Đối
với các xã miền núi, hải đảo, v ng sâu, v ng xa, v ng có điều
kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện đƣợc
tăng thêm 10 ngày. - Kết quả giải quyết thủ tục hành chính
phải trả cho ngƣời sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với
đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có
kết quả giải quyết.

Lệ phí
hiện

h) Phí, lệ phí: h.1) Phí: Đối với tổ chức: - Diện tích dƣới
5.000m2: 300.000 đồng/hồ sơ. - Diện tích từ 5.000m2 đến
dƣới 10.000m2 (01ha): 600.000 đồng/hồ sơ. - Diện tích từ

thực
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01ha đến dƣới 05ha: 900.000 đồng/hồ sơ. - Diện tích từ 05ha
đến dƣới 10ha: 1.500.000 đồng/hồ sơ. - Diện tích từ 10ha đến
dƣới 25ha: 2.250.000 đồng/hồ sơ. - Diện tích từ 25ha đến dƣới
50ha: 3.000.000 đồng/hồ sơ. - Diện tích từ 50ha đến dƣới
100ha: 3.750.000 đồng/hồ sơ. - Diện tích từ 100ha đến dƣới
250ha: 4.500.000 đồng/hồ sơ. - Diện tích từ 250ha đến dƣới
500ha: 6.000.000 đồng/hồ sơ. - Diện tích từ 500ha trở lên:
7.500.000 đồng/hồ sơ. Đối với hộ gia đình, cá nhân: * Hộ gia
đình, cá nhân khu vực phƣờng thuộc nội thành, nội thị:
150.000đồng/hồ sơ. * Hộ gia đình, cá nhân khu vực các xã, thị
trấn thuộc v ng nông thôn: 75.000đồng/hồ sơ. h.2) Lệ phí địa
chính: Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn
liền với đất: 50.000đồng/lần. Đối với hộ gia đình, cá nhân: *
Hộ gia đình, cá nhân khu vực phƣờng thuộc nội thành: Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất: 50.000đồng/lần. * Hộ gia đình, cá nhân
các khu vực còn lại: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
25.000đồng/lần.
Kết quả thực
hiện

others

Cơ sở pháp lý

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày
01/7/2014; - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất
đai; - Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành
Luật Đất đai; - Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày
19/5/2014 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy
định về hồ sơ địa chính; - Thông tƣ số 23/2014/TT-BTNMT
ngày 19/5/2014 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng
quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; - Thông tƣ số
02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ trƣởng Bộ Tài
chính hƣớng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định
của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng;
- Thông tƣ số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ
trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết một số
Điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số
44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ; Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định mức thu, nộp,
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quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai;
phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử
dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu; - Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày
09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Các ƣớc thực hiện:
a)Trình tự thực hiện:
Bƣớc 1: Nộp hồ sơ và nhận kết quả:
- Ngƣời sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo; ngƣời Việt Nam định cƣ ở
nƣớc ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài thực hiện dự án đầu tƣ; tổ
chức nƣớc ngoài có chức năng ngoại giao: nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.
- Ngƣời sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cƣ, ngƣời Việt
Nam định cƣ ở nƣớc ngoài đƣợc sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại
Việt Nam: nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất, tài sản gắn liền với đất hoặc tại Ủy an
nhân dân cấp xã nơi có đất, tài sản gắn liền với đất nếu có nhu cầu.
Bƣớc 2. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ghi đầy đủ thông tin vào Sổ
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho ngƣời
nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn
phòng Đăng ký đất đai, trong 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đầy
đủ, hợp lệ.
Trƣờng hợp nhận hồ sơ chƣa đầy đủ, chƣa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03
ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông áo và hƣớng dẫn ngƣời
nộp hồ sơ ổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bƣớc 3:
1. Trƣờng hợp ngƣời sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ
chức trong nƣớc, cơ sở tôn giáo; ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài, doanh
nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài thực hiện dự án đầu tƣ; tổ chức nƣớc ngoài có
chức năng ngoại giao:
Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
- Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất mà sơ đồ đó chƣa có xác
nhận của tổ chức có tƣ cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo
đạc bản đồ trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đầy đủ, hợp lệ từ
cơ quan tiếp nhận hồ sơ;
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- Gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nƣớc đối với loại tài sản đăng ký
đối với trƣờng hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện
trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ theo quy định, trong 01 ngày làm việc. Cơ
quan quản lý nhà nƣớc đối với tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm trả lời bằng
văn ản cho Văn phòng Đăng ký đất đai trong thời gian không quá 05 ngày làm
việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đầy đủ, hợp lệ từ Văn phòng Đăng ký đất đai;
- Cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); Gửi
số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông áo thu nghĩa vụ tài chính
(trừ trƣờng hợp không thuộc đối tƣợng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc đƣợc ghi
nợ theo quy định của pháp luật); chuẩn bị hồ sơ để trình Sở Tài nguyên và Môi
trƣờng trình ký xác nhận vào Giấy chứng nhận hoặc cấp Giấy chứng nhận (trƣờng
hợp ngƣời sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp đổi Giấy
chứng nhận) sau khi chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã nộp chứng từ hoàn
thành nghĩa vụ tài chính, trong 05 ngày làm việc.
Sở Tài nguyên và Môi trƣờng thực hiện các công việc sau:
- Thẩm tra hồ sơ ký xác nhận vào Giấy chứng nhận hoặc cấp Giấy chứng
nhận, trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đầy đủ, hợp lệ từ Văn
phòng Đăng ký đất đai;
- Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng Đăng ký đất đai, trong 01 ngày
làm việc.
Văn phòng Đăng ký đất đai cập nhật bổ sung việc xác nhận vào Giấy chứng
nhận hoặc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và
chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để trao Giấy chứng
nhận cho ngƣời đƣợc cấp đã nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính,
trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đầy đủ, hợp lệ từ Sở Tài
nguyên và Môi trƣờng.
2. Trƣờng hợp ngƣời sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia
đình, cá nhân, cộng đồng dân cƣ, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài đƣợc sở
hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam:
a. Trƣờng hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp
xã có trách nhiệm thực hiện:
Kiểm tra hồ sơ; xác nhận hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê
khai đăng ký; xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản đối với trƣờng
hợp không có giấy tờ về quyền sở hữu tài sản theo quy định; xác nhận thời điểm
tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc trƣờng hợp phải cấp phép xây dựng, sự phù
hợp với quy hoạch đƣợc duyệt đối với nhà ở, công trình xây dựng; xác nhận sơ đồ
nhà ở hoặc công trình xây dựng nếu chƣa có xác nhận của tổ chức có tƣ cách pháp
nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ; gửi hồ sơ đến Chi
nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
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. Trƣờng hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ủy
ban nhân dân cấp huyện:
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp
xã để lấy ý kiến xác nhận, trong 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đầy
đủ, hợp lệ từ cơ quan tiếp nhận hồ sơ.
- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
+ Kiểm tra hồ sơ; xác nhận hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung
kê khai đăng ký; xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản đối với
trƣờng hợp không có giấy tờ về quyền sở hữu tài sản theo quy định; xác nhận thời
điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc trƣờng hợp phải cấp phép xây dựng,
sự phù hợp với quy hoạch đƣợc duyệt đối với nhà ở, công trình xây dựng; xác
nhận sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng nếu chƣa có xác nhận của tổ chức có tƣ
cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ,
trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đầy đủ, hợp lệ từ Chi nhánh
Văn phòng Đăng ký đất đai;
+ Gửi hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, trong 01 ngày làm
việc.
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công
việc sau:
+ Gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nƣớc đối với loại tài sản đăng ký
đối với trƣờng hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện
trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ theo quy định, trong 01 ngày làm việc kể từ
ngày nhận đƣợc hồ sơ đầy đủ, hợp lệ từ Ủy ban nhân dân cấp xã. Cơ quan quản lý
nhà nƣớc đối với tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm trả lời bằng văn ản cho
Văn phòng Đăng ký đất đai trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ
đầy đủ, hợp lệ từ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai;
+ Cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); Gửi
số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông áo thu nghĩa vụ tài chính
(trừ trƣờng hợp không thuộc đối tƣợng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc đƣợc ghi
nợ theo quy định của pháp luật); chuẩn bị hồ sơ chuyển Văn phòng Đăng ký đất
đai, trong 03 ngày làm việc.
- Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:
+ Thẩm tra hồ sơ, trình Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, trong 02 ngày làm việc
kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đầy đủ, hợp lệ từ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất
đai;
- Sở Tài nguyên và Môi trƣờng thực hiện các công việc sau:
+ Thẩm tra hồ sơ, ký xác nhận vào Giấy chứng nhận hoặc cấp Giấy chứng
nhận, trong 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đầy đủ, hợp lệ từ Văn
phòng Đăng ký đất đai;
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+ Chuyển kết quả cho Văn phòng Đăng ký đất đai, trong 01 ngày làm việc.
- Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển trả kết quả cho Chi nhánh Văn phòng
Đăng ký đất đai, trong 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc kết quả từ Sở Tài
nguyên và Môi trƣờng.
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cập nhật bổ sung vào hồ sơ địa chính,
cơ sở dữ liệu đất đai và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
để trao Giấy chứng nhận cho ngƣời đƣợc cấp đã nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ
tài chính, trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đầy đủ, hợp lệ từ
Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc gửi Giấy chứng nhận cho Ủy ban nhân dân cấp
xã để trao cho ngƣời đƣợc cấp đối với trƣờng hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ
tại cấp xã; xác nhận vào bản chính giấy tờ việc đã cấp Giấy chứng nhận theo quy
định.
Thời gian tiếp nhận và giao trả kết quả:
- Đối với hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh:
Sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 và chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30 vào các ngày
làm việc trong tuần.
- Đối với hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy an nhân
dân cấp huyện: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30 và chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ
00 vào các ngày làm việc trong tuần.
- Đối với hồ sơ nộp tại Ủy an nhân dân cấp xã: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ
30 và chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 vào các ngày làm việc trong tuần.
Tùy tình hình thực tế tại các địa phƣơng, Ủy an nhân dân cấp huyện và Ủy
an nhân dân cấp xã có thể điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho
ph hợp theo từng địa phƣơng nhƣng phải đảm ảo thời gian 08 giờ/ngày.
b) Cách thức thực hiện: Ngƣời sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận
hồ sơ và trả kết quả theo quy định tại Điểm a của thủ tục này.
c) Thành phần hồ sơ (bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực,
hoặc bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối
chiếu và xác nhận vào bản sao, hoặc bản chính):
c.1) Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là nhà ở:
(1) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (Mẫu số 04a/ĐK an hành kèm theo
Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi
trƣờng);
(2) Một trong các giấy tờ sau đối với trƣờng hợp chứng nhận tài sản là nhà ở:
- Hộ gia đình, cá nhân trong nƣớc phải có một trong các loại giấy tờ sau:
+ Giấy phép xây dựng nhà ở đối với trƣờng hợp phải xin giấy phép xây dựng
theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trƣờng hợp nhà ở đã xây dựng không
đúng với giấy phép xây dựng đƣợc cấp thì phải có ý kiến bằng văn ản của cơ
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quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không đúng
giấy phép không ảnh hƣởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch
xây dựng đã đƣợc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
+ Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nƣớc theo quy định tại Nghị
định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua bán và kinh
doanh nhà ở hoặc giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nƣớc từ
trƣớc ngày 05 tháng 7 năm 1994;
+ Giấy tờ về giao hoặc tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thƣơng, nhà đại đoàn kết;
+ Giấy tờ về sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ mà
nhà đất đó không thuộc diện Nhà nƣớc xác lập sở hữu toàn dân theo quy định tại
Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khoá XI
về nhà đất do Nhà nƣớc đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các
chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trƣớc ngày 01
tháng 7 năm 1991, Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm
2005 của Ủy an Thƣờng vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số
trƣờng hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà
đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trƣớc ngày 01 tháng 7 năm 1991;
+ Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc đổi hoặc nhận thừa kế nhà ở
đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.
Trƣờng hợp nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế kể từ ngày 01 tháng 7
năm 2006 thì phải có văn ản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật về nhà
ở. Trƣờng hợp nhà ở do mua của doanh nghiệp đầu tƣ xây dựng để bán thì phải có
hợp đồng mua bán nhà ở do hai bên ký kết;
+ Bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà
nƣớc có thẩm quyền giải quyết đƣợc quyền sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật;
+ Trƣờng hợp ngƣời đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có một trong
những giấy tờ quy định mà trên giấy tờ đó ghi tên ngƣời khác thì phải có một trong
các giấy tờ về mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở trƣớc ngày 01
tháng 7 năm 2006 có chữ ký của các bên có liên quan và phải đƣợc Ủy ban nhân
dân cấp xã xác nhận; trƣờng hợp nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế
nhà ở trƣớc ngày 01 tháng 7 năm 2006 mà không có giấy tờ về việc đã mua án,
nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có chữ ký của các bên có liên quan thì phải
đƣợc Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về thời điểm mua, nhận tặng cho, đổi, nhận
thừa kế nhà ở đó. Trƣờng hợp ngƣời đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có
một trong những giấy tờ theo quy định mà hiện trạng nhà ở không phù hợp với
giấy tờ đó thì phần nhà ở không phù hợp với giấy tờ phải đƣợc Ủy ban nhân dân
cấp xã xác nhận về nhà ở không thuộc trƣờng hợp phải xin giấy phép xây dựng và
đáp ứng điều kiện về quy hoạch nhƣ trƣờng hợp nhà ở xây dựng trƣớc ngày 01
tháng 7 năm 2006;
+ Trƣờng hợp cá nhân trong nƣớc không có một trong những giấy tờ về
quyền sở hữu nhà ở thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về
Trang 630

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ver 1.0

nhà ở đã hoàn thành xây dựng trƣớc ngày 01 tháng 7 năm 2006, đƣợc xây dựng
trƣớc khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy
hoạch đối với trƣờng hợp xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch
chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cƣ nông thôn theo quy định của pháp
luật. Trƣờng hợp nhà ở hoàn thành xây dựng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 trở
về sau thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở không
thuộc trƣờng hợp phải xin giấy phép xây dựng và đáp ứng điều kiện về quy hoạch
nhƣ trƣờng hợp nhà ở xây dựng trƣớc ngày 01 tháng 7 năm 2006; trƣờng hợp nhà
ở thuộc đối tƣợng phải xin phép xây dựng mà không xin phép thì phải có giấy tờ
của cơ quan quản lý về xây dựng cấp huyện chấp thuận cho tồn tại nhà ở đó.
- Ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam phải có
các giấy tờ sau:
+ Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc nhận thừa kế nhà ở hoặc đƣợc
sở hữu nhà ở thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật về nhà ở;
+ Một trong các giấy tờ của bên chuyển quyền.
- Tổ chức trong nƣớc, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài thực hiện dự án
đầu tƣ, tổ chức nƣớc ngoài, cá nhân nƣớc ngoài phải có giấy tờ theo quy định sau:
+ Trƣờng hợp đầu tƣ xây dựng nhà ở để kinh doanh thì phải có một trong
những giấy tờ về dự án phát triển nhà ở để kinh doanh (quyết định phê duyệt dự án
hoặc quyết định đầu tƣ hoặc giấy phép đầu tƣ hoặc giấy chứng nhận đầu tƣ);
+ Trƣờng hợp mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở hoặc đƣợc sở hữu nhà
ở thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có giấy tờ về giao
dịch đó theo quy định của pháp luật về nhà ở;
+ Trƣờng hợp nhà ở đã xây dựng không phù hợp với giấy tờ thì phải có ý
kiến bằng văn ản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện
tích xây dựng không đúng giấy tờ không ảnh hƣởng đến an toàn công trình và nay
phù hợp với quy hoạch xây dựng đã đƣợc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu
có).
+ Sơ đồ nhà ở (trừ trƣờng hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở đã có sơ
đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở);
+ Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với trƣờng hợp tổ chức
trong nƣớc, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất từ trƣớc ngày 01 tháng 7 năm 2004;
+ Đối với đơn vị lực lƣợng vũ trang nhân dân sử dụng đất vào mục đích quốc
phòng, an ninh thì ngoài giấy tờ trên phải có quyết định của Bộ trƣởng Bộ Quốc
phòng, Bộ trƣởng Bộ Công an về vị trí đóng quân hoặc địa điểm công trình; bản
sao quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất vào
mục đích quốc phòng, an ninh trên địa àn các quân khu, trên địa àn các đơn vị
thuộc Bộ Tƣ lệnh Bộ đội Biên phòng, trên địa bàn tỉnh mà có tên đơn vị đề nghị
cấp Giấy chứng nhận;
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+ Trƣờng hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải
có hợp đồng hoặc văn ản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc
xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích
thƣớc phần diện tích thửa đất mà ngƣời sử dụng thửa đất liền kề đƣợc quyền sử
dụng hạn chế.
(3) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn,
giảm nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất - nếu có (bản sao);
(4) Văn ản thoả thuận về việc cấp một Giấy chứng nhận cho ngƣời đại diện
có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật đối với trƣờng hợp có
nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân c ng sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có);
(5) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
(6) Giấy tờ về việc thành lập, công nhận tổ chức hoặc giấy chứng nhận hoặc
giấy phép về đầu tƣ, kinh doanh theo quy định của pháp luật (đối với đối tƣợng là
tổ chức trong nƣớc); Giấy tờ về việc thành lập hoặc giấy chứng nhận, giấy phép về
đầu tƣ, kinh doanh theo quy định của pháp luật (đối với đối tƣợng là Ngƣời Việt
Nam định cƣ ở nƣớc ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài thực hiện dự
án đầu tƣ tại Việt Nam); Hộ chiếu (đối với đối tƣợng là Ngƣời Việt Nam định cƣ ở
nƣớc ngoài đƣợc sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam, cá
nhân nƣớc ngoài đƣợc sở hữu nhà ở theo quy định) (bản sao);
(7) Tờ khai lệ phí trƣớc bạ nhà, đất (Theo mẫu của Bộ Tài chính);
c.2) Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là công trình
xây dựng:
(1) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (Mẫu số 04a/ĐK ban hành kèm theo
Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi
trƣờng);
(2) Một trong giấy tờ sau đối với trƣờng hợp chứng nhận quyền sở hữu công
trình xây dựng:
- Hộ gia đình, cá nhân trong nƣớc, cộng đồng dân cƣ phải có một trong các
loại giấy tờ sau:
+ Giấy phép xây dựng công trình đối với trƣờng hợp phải xin phép xây dựng
theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trƣờng hợp công trình đã xây dựng
không đúng với giấy phép xây dựng đƣợc cấp thì phải có ý kiến bằng văn ản của
cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không
đúng giấy phép không ảnh hƣởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy
hoạch xây dựng đã đƣợc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
+ Giấy tờ về sở hữu công trình xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp qua
các thời kỳ, trừ trƣờng hợp Nhà nƣớc đã quản lý, bố trí sử dụng;
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+ Giấy tờ mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế công trình xây dựng theo quy
định của pháp luật đã đƣợc công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp
luật;
+ Giấy tờ của Toà án nhân dân hoặc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền giải
quyết đƣợc quyền sở hữu công trình xây dựng đã có hiệu lực pháp luật;
+ Trƣờng hợp ngƣời đề nghị chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
có một trong những giấy tờ quy định nêu trên đây mà trên giấy tờ đó ghi tên ngƣời
khác thì phải có một trong các giấy tờ mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế công trình
xây dựng trƣớc ngày 01 tháng 7 năm 2004 có chữ ký của các bên có liên quan và
đƣợc Ủy ban nhân dân từ cấp xã trở lên xác nhận; trƣờng hợp mua, nhận tặng cho,
đổi, nhận thừa kế công trình xây dựng trƣớc ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không
có giấy tờ về việc đã mua án, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế có chữ ký của các
bên có liên quan thì phải đƣợc Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận vào đơn đề nghị
cấp Giấy chứng nhận về thời điểm mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế công
trình xây dựng đó.
Trƣờng hợp ngƣời đề nghị chứng nhận quyền sở hữu công trình có một trong
những giấy tờ về quyền sở hữu công trình mà hiện trạng công trình không phù hợp
với giấy tờ đó thì phần công trình không phù hợp với giấy tờ phải đƣợc Ủy ban
nhân dân cấp xã xác nhận công trình đã hoàn thành xây dựng trƣớc ngày 01 tháng
7 năm 2004 và công trình đƣợc xây dựng trƣớc khi có quy hoạch sử dụng đất, quy
hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trƣờng hợp xây dựng sau khi
có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.
+ Trƣờng hợp cá nhân trong nƣớc không có một trong những giấy tờ về
quyền sở hữu công trình thì phải đƣợc Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận công trình
đã hoàn thành xây dựng trƣớc ngày 01 tháng 7 năm 2004 và công trình đƣợc xây
dựng trƣớc khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp
quy hoạch đối với trƣờng hợp xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy
hoạch xây dựng.
Trƣờng hợp công trình hoàn thành xây dựng từ ngày 01/7/2004 thì phải có
giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về công trình xây dựng không thuộc
trƣờng hợp phải xin giấy phép xây dựng và đáp ứng điều kiện về quy hoạch nhƣ
trƣờng hợp xây dựng trƣớc ngày 01/7/2004; trƣờng hợp công trình thuộc đối tƣợng
phải xin phép xây dựng mà không xin phép thì phải có giấy tờ của cơ quan quản lý
về xây dựng cấp huyện chấp thuận cho tồn tại công trình đó.
- Tổ chức trong nƣớc, cơ sở tôn giáo, tổ chức nƣớc ngoài, cá nhân nƣớc
ngoài, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài phải có giấy tờ theo quy định sau:
+ Trƣờng hợp tạo lập công trình xây dựng thông qua đầu tƣ xây dựng mới
theo quy định của pháp luật thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết
định đầu tƣ dự án hoặc giấy phép đầu tƣ hoặc giấy chứng nhận đầu tƣ hoặc giấy
phép xây dựng do cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền cấp và giấy tờ về quyền sử
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dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc hợp đồng thuê đất với ngƣời
sử dụng đất có mục đích sử dụng đất phù hợp với mục đích xây dựng công trình;
+ Trƣờng hợp tạo lập công trình xây dựng bằng một trong các hình thức mua
bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc hình thức khác theo quy định của pháp
luật thì phải có văn ản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật;
+ Trƣờng hợp không có một trong những giấy tờ nêu trên đây thì phải đƣợc
cơ quan quản lý về xây dựng cấp tỉnh xác nhận công trình xây dựng tồn tại trƣớc
khi có quy hoạch xây dựng mà nay vẫn phù hợp với quy hoạch xây dựng đã đƣợc
cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền phê duyệt;
+ Trƣờng hợp công trình đã xây dựng không phù hợp với giấy tờ về quyền sở
hữu công trình nêu trên đây thì phần diện tích công trình không phù hợp với giấy
tờ phải đƣợc cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng kiểm tra, xác nhận diện
tích xây dựng không đúng giấy tờ không ảnh hƣởng đến an toàn công trình và phù
hợp với quy hoạch xây dựng đã đƣợc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
+ Sơ đồ công trình xây dựng (trừ trƣờng hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu
công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng công trình đã xây dựng);
(3) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn,
giảm nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất - nếu có (bản sao);
(4) Văn ản thoả thuận về việc cấp một Giấy chứng nhận cho ngƣời đại diện
có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật đối với trƣờng hợp có
nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân c ng sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có).
(5) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
(6) Giấy tờ về việc thành lập, công nhận tổ chức hoặc giấy chứng nhận hoặc
giấy phép về đầu tƣ, kinh doanh theo quy định của pháp luật (đối với đối tƣợng là
tổ chức trong nƣớc); Giấy tờ về việc thành lập hoặc giấy chứng nhận, giấy phép về
đầu tƣ, kinh doanh theo quy định của pháp luật (đối với đối tƣợng là Ngƣời Việt
Nam định cƣ ở nƣớc ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài thực hiện dự
án đầu tƣ tại Việt Nam); Giấy tờ có xác nhận của UBND cấp xã về tên của cộng
đồng dân cƣ (đối với đối tƣợng là cộng đồng dân cƣ); Hộ chiếu (đối với đối tƣợng
là Ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài, cá nhân nƣớc ngoài:
(7) Tờ khai lệ phí trƣớc bạ nhà, đất (Theo mẫu của Bộ Tài chính);
c.3) Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là rừng sản
xuất là rừng trồng:
(1) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (Mẫu số 04a/ĐK an hành kèm theo
Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi
trƣờng);
(2) Một trong giấy tờ sau đây đối với trƣờng hợp chứng nhận quyền sở hữu
rừng sản xuất là rừng trồng:
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- Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu tài sản gắn liền với đất nêu tại Điểm b, Khoản 2, Điều 7 mà trong đó xác định
Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất để trồng rừng sản
xuất;
- Giấy tờ về giao rừng sản xuất là rừng trồng;
- Hợp đồng hoặc văn ản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế đối với
rừng sản xuất là rừng trồng đã đƣợc công chứng hoặc chứng thực theo quy định
của pháp luật;
- Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nƣớc
có thẩm quyền giải quyết đƣợc quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng đã có
hiệu lực pháp luật;
- Trƣờng hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cƣ không có giấy tờ về
quyền sở hữu rừng mà đã trồng rừng sản xuất bằng vốn của mình thì phải đƣợc
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xác nhận có đủ điều kiện đƣợc công nhận
quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai;
- Đối với tổ chức trong nƣớc thực hiện dự án trồng rừng sản xuất bằng nguồn
vốn không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nƣớc thì phải có quyết định phê duyệt
dự án hoặc quyết định đầu tƣ dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tƣ để trồng rừng sản
xuất theo quy định của pháp luật về đầu tƣ;
- Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, ngƣời Việt Nam định cƣ ở
nƣớc ngoài thực hiện dự án trồng rừng sản xuất thì phải có quyết định phê duyệt
dự án hoặc quyết định đầu tƣ dự án hoặc giấy phép đầu tƣ hoặc giấy chứng nhận
đầu tƣ để trồng rừng sản xuất theo quy định của pháp luật về đầu tƣ.
(3) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn,
giảm nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất - nếu có (bản sao);
(4) Văn ản thoả thuận về việc cấp một Giấy chứng nhận cho ngƣời đại diện
có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật đối với trƣờng hợp có
nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân c ng sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có);
(5) Giấy tờ về việc thành lập, công nhận tổ chức hoặc giấy chứng nhận hoặc
giấy phép về đầu tƣ, kinh doanh theo quy định của pháp luật (đối với đối tƣợng là
tổ chức trong nƣớc); Giấy tờ về việc thành lập hoặc giấy chứng nhận, giấy phép về
đầu tƣ, kinh doanh theo quy định của pháp luật (đối với đối tƣợng là Ngƣời Việt
Nam định cƣ ở nƣớc ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài thực hiện dự
án đầu tƣ tại Việt Nam); Giấy tờ có xác nhận của UBND cấp xã về tên của cộng
đồng dân cƣ (đối với đối tƣợng là cộng đồng dân cƣ) ( ản sao);
(6) Tờ khai lệ phí trƣớc bạ (Theo mẫu của Bộ Tài chính);
c.4) Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là cây lâu
năm:
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(1) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (Mẫu số 04a/ĐK an hành kèm theo
Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi
trƣờng);
(2) Một trong giấy tờ sau đây đối với trƣờng hợp chứng nhận quyền sở hữu
cây lâu năm:
- Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất nêu tại
Điểm b Khoản này mà trong đó xác định Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất, công
nhận quyền sử dụng đất để trồng cây lâu năm ph hợp với mục đích sử dụng đất
ghi trên giấy tờ đó;
- Hợp đồng hoặc văn ản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế đối với
cây lâu năm đã đƣợc công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;
- Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nƣớc
có thẩm quyền giải quyết đƣợc quyền sở hữu cây lâu năm đã có hiệu lực pháp luật;
- Trƣờng hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cƣ không có giấy tờ về
quyền sở hữu cây lâu năm nêu trên đây thì phải đƣợc Chi nhánh Văn phòng Đăng
ký đất đai xác nhận có đủ điều kiện đƣợc công nhận quyền sử dụng đất theo quy
định của pháp luật đất đai;
- Đối với tổ chức trong nƣớc thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc
quyết định đầu tƣ dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tƣ hoặc giấy phép đầu tƣ để
trồng cây lâu năm theo quy định của pháp luật về đầu tƣ.
(3) Văn ản thoả thuận của ngƣời sử dụng đất cho phép sử dụng đất để trồng
cây lâu năm đã đƣợc công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật và
bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối
với trƣờng hợp chủ sở hữu cây lâu năm không đồng thời là ngƣời sử dụng đất.
(4) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn,
giảm nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất - nếu có (bản sao);
(5) Văn ản thoả thuận về việc cấp một Giấy chứng nhận cho ngƣời đại diện
có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật đối với trƣờng hợp có
nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân c ng sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có);
(6) Giấy tờ về việc thành lập, công nhận tổ chức hoặc giấy chứng nhận hoặc
giấy phép về đầu tƣ, kinh doanh theo quy định của pháp luật (đối với đối tƣợng là
tổ chức trong nƣớc); Giấy tờ có xác nhận của UBND cấp xã về tên của cộng đồng
dân cƣ (đối với đối tƣợng là cộng đồng dân cƣ) ( ản sao);
(7) Tờ khai lệ phí trƣớc bạ (Theo mẫu của Bộ Tài chính);
* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ
(không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật, không
tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của
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ngƣời sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trƣờng hợp sử dụng đất có vi
phạm pháp luật, thời gian trƣng cầu giám định).
- Đối với các xã miền núi, hải đảo, v ng sâu, v ng xa, v ng có điều kiện kinh
tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện đƣợc tăng thêm 10 ngày.
- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho ngƣời sử dụng đất, chủ sở
hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày
có kết quả giải quyết.
đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính
- Tổ chức, cơ sở tôn giáo; ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài, doanh
nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài thực hiện dự án đầu tƣ; tổ chức nƣớc ngoài có
chức năng ngoại giao.
- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cƣ, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc
ngoài đƣợc sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng.
- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện
(nếu có): Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi
nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan quản lý nhà
nƣớc về nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp, cơ quan thuế, Phòng Tài nguyên
và Môi trƣờng.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nƣớc quản lý.
- Giấy chứng nhận.
h) Phí, lệ phí:
h.1) Phí:
Đối với tổ chức:
- Diện tích dƣới 5.000m2: 300.000 đồng/hồ sơ.
- Diện tích từ 5.000m2 đến dƣới 10.000m2 (01ha): 600.000 đồng/hồ sơ.
- Diện tích từ 01ha đến dƣới 05ha: 900.000 đồng/hồ sơ.
- Diện tích từ 05ha đến dƣới 10ha: 1.500.000 đồng/hồ sơ.
- Diện tích từ 10ha đến dƣới 25ha: 2.250.000 đồng/hồ sơ.
- Diện tích từ 25ha đến dƣới 50ha: 3.000.000 đồng/hồ sơ.
- Diện tích từ 50ha đến dƣới 100ha: 3.750.000 đồng/hồ sơ.
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- Diện tích từ 100ha đến dƣới 250ha: 4.500.000 đồng/hồ sơ.
- Diện tích từ 250ha đến dƣới 500ha: 6.000.000 đồng/hồ sơ.
- Diện tích từ 500ha trở lên: 7.500.000 đồng/hồ sơ.
Đối với hộ gia đình, cá nhân:
* Hộ gia đình, cá nhân khu vực phƣờng thuộc nội thành, nội thị:
150.000đồng/hồ sơ.
* Hộ gia đình, cá nhân khu vực các xã, thị trấn thuộc vùng nông thôn:
75.000đồng/hồ sơ.
h.2) Lệ phí địa chính:
Đối với tổ chức:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây
dựng và tài sản khác gắn liền với đất: 50.000đồng/lần.
Đối với hộ gia đình, cá nhân:
* Hộ gia đình, cá nhân khu vực phƣờng thuộc nội thành:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất: 50.000đồng/lần.
* Hộ gia đình, cá nhân các khu vực còn lại:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất: 25.000đồng/lần.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Mẫu số 04a/ĐK: Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Mẫu số 04 /ĐK: Danh sách ngƣời sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu
chung tài sản gắn liền với đất.
- Mẫu số 04d/ĐK: Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa đất.
- Mẫu 01/LPTB: Tờ khai lệ phí trƣớc bạ nhà, đất.
(Mẫu đơn đƣợc an hành kèm theo Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT và
công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. Tổng
cục Quản lý đất đai).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Đối với trƣờng hợp chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng thì
vốn để trồng rừng, tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhƣợng rừng hoặc tiền nộp
cho Nhà nƣớc khi đƣợc giao rừng có thu tiền không có nguồn gốc từ ngân sách
nhà nƣớc.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
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- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
- Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trƣởng Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng quy định về hồ sơ địa chính;
- Thông tƣ số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trƣởng Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính
hƣớng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng;
- Thông tƣ số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trƣởng Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết một số Điều của Nghị định 43/2014/NĐCP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ;
- Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định
hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất
đai; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản
gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Tài liệu, biểu mẫu:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 04a/ĐK
PHẦN GHI CỦA
NGƢỜI NHẬN HỒ
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ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ SƠ
DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN Đã kiểm tra nội dung
KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
đơn đầy đủ, rõ ràng,
thống nhất với giấy tờ
xuất trình.
Kính gửi:...........................................................................

Vào sổ tiếp nhận hồ
sơ số:......Quyển....
Ngày…... / ...… /
.......…
Ngƣời nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƢỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hƣớng dẫn viết đơn trƣớc khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa
trên đơn)
1. Ngƣời sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, ngƣời quản lý đất
1.1.
Tên
(viết
chữ
hoa):………………………………………………………………

in

…......................................................................................................................................
...
1.2. Địa chỉ thƣờng trú (1): ……………………………………….…………............
2. Đề nghị: - Đăng ký QSDĐ

Đăng ký quyền quản lý đất

- Cấp GCN đối với đất

(Đánh
Cấp GCN đối với tài sản trên đất dấu √
vào ô
trống
lựa
chọn)

3.
Thửa
đất
đăng
…………………………………………………………………..

ký

(2)

3.1.Thửa đất số: …………...….….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….…………………....…;
3.3.
Địa
chỉ
.................................................................................................................;

tại:

3.4. Diện tích: …....…........ m2; sử dụng chung: ...................... m2; sử dụng riêng:
…................ m2;
3.5.

Sử

dụng

vào

mục

đích:

........................................,

từ

thời

điểm:
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……………….......;
3.6.
Thời
hạn
đề
nghị
..........................................................................;

đƣợc

sử

đất:

dụng

3.7.
Nguồn
gốc
sử
(3):............................................................................................;

dụng

3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số……., của ………………….., nội
dung
quyền
sử
dụng……………………………………………………………………..;
4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu đƣợc chứng nhận quyền sở
hữu tài sản)
4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:
a) Loại nhà ở, công trình(4):

;

b) Diện tích xây dựng: ................ (m2);
c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác):

;

d) Sở hữu chung: ………………................... m2, sở hữu riêng:

m2;

đ) Kết cấu:………………………………………....; e) Số tầng:

;

g) Thời hạn sở hữu đến:
(Trƣờng hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin
chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách
nhà ở, công trình kèm theo đơn)
4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

4.3. Cây lâu năm:

a) Loại cây chủ yếu: ……………………..;
b) Diện tích: ……………………. m2;
c) Nguồn gốc tạo lập:
- Tự trồng rừng:

a)
Loại
cây
yếu:………………;

chủ

- Nhà nƣớc giao không thu tiền:

b)
Diện
……………………. m2;

- Nhà nƣớc giao có thu tiền:

c) Sở hữu chung:.………… m2,

- Nhận chuyển quyền:

tích:

Sở hữu riêng:…............... m2 ;

- Nguồn vốn trồng, nhận quyền: ………......…

d) Thời hạn sở hữu đến:
d) Sở hữu chung: .…… m2, Sở hữu riêng: .…… …………
m2;
đ) Thời hạn sở hữu đến: ………………………….
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5.Những
giấy
tờ
nộp
……………………………………................................

kèm

theo:

6. Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: ………..…………......………....
Đề nghị khác : …………………………..………………………………………..........
Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn
chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật.
……………, ngày .... tháng ... năm ......
Ngƣời viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƢỜNG, THỊ TRẤN 5
(Xác nhận đối với trƣờng hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cƣ; ngƣời Việt Nam
định cƣ ở nƣớc ngoài sở hữu nhà ở, trừ trƣờng hợp mua nhà, đất của tổ chức đầu tƣ xây
dựng nhà ở để bán)
1. Nội dung kê khai so với hiện trạng: … ..
2. Nguồn gốc sử dụng đất: ..................................................................................................
3. Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký :………..…………..... ......................
4. Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất :………………………………………..........
5. Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất:.……….…..................................
6. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: …..…………..................
7. Nội dung khác :………………………………………………………….........................
Ngày……. tháng…… năm …...

Ngày……. tháng…… năm …...

Bộ phận địa chính

TM. Uỷ ban nhân dân

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

(Trƣờng hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì
không xác nhận các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký riêng về đất
thì không xác nhận nội dung Điểm 4; đăng ký riêng tài sản thì không xác nhận nội dung
Điểm 2 và Điểm 3 Mục này )
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III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

…………………
(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng;
trƣờng hợp thửa đất có vƣờn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở đƣợc
công nhận và căn cứ pháp lý)
Ngày……. tháng…… năm …...

Ngày……. tháng…… năm …...

Ngƣời kiểm tra

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

(Ký tên, đóng dấu)

Hƣớng dẫn:
(1) Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông”
(hoặc “Hộ à”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân (nếu
có) của hai vợ chồng chủ hộ (ngƣời có chung quyền sử dụng đất của hộ). Tổ chức
ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tƣ
(gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn ản). Cá nhân nƣớc ngoài và ngƣời Việt
Nam định cƣ ở nƣớc ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp
hộ chiếu. Trƣờng hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai
tên các chủ đó vào danh sách kèm theo).
(2) Trƣờng hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp giấy
hoặc đề nghị cấp chung một GCN nhiều thửa đất nông nghiệp thì tại dòng đầu của
điểm 3 mục I chỉ ghi tổng số thửa và kê khai từng thửa vào danh sách kèm theo
(Mẫu 04c/ĐK).
(3) Ghi cụ thể: đƣợc Nhà nƣớc giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho
thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác.
(4) Ghi cụ thể: Nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cƣ, văn phòng, nhà xƣởng, nhà kho,…
Mẫu số 04 /ĐK
DANH SÁCH NGƢỜI SỬ DỤNG CHUNG THỬA ĐẤT,
CHỦ SỞ HỮU CHUNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và
của:...................................................................)
Sử dụng chung thửa đất
(đánh dấu vào ô trống lựa chọn)

tài

sản

gắn

liền

với

đất

; Sở hữu chung tài sản gắn liền với đất

Tại thửa đất số: ......... Tờ bản đồ số: ......... Thuộc xã: …...... huyện …...... tỉnh
…......
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Số
thứ
tự

Tên ngƣời sử
dụng đất, chủ sở Năm
hữu tài sản gắn sinh
liền với đất

(1)

(2)

(3)

Giấy tờ pháp nhân, nhân thân của ngƣời sử
dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
Loại giấy
Số
tờ

Ngày,
tháng,
năm cấp

Cơ
cấp

(4)

(6)

(7)

(5)

quan

Địa chỉ

Ghi chú

Ký tên

(8)

(9)

(10)
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Hƣớng dẫn:
- Mẫu này áp
dụng đối với
trƣờng hợp thửa
đất, tài sản gắn liền với đất của chung nhiều tổ chức hoặc nhiều hộ gia đình, cá nhân hoặc gồm cả tổ chức, hộ gia đình, cá nhân;
trừ trƣờng hợp đất làm nhà chung cƣ.
- Tên ngƣời sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đƣợc ghi đầy đủ theo giấy CMND, hộ chiếu, Quyết định thành lập hoặc Giấy
đăng ký kinh doanh, GCN đầu tƣ; hộ gia đình phải ghi tên hai vợ chồng ngƣời đại diện
- Các cột 4, 5, 6 và 7: Ghi thông tin về Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (đối với hộ gia đình, cá nhân); Quyết định thành lập hoặc
Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tƣ (đối với tổ chức);
- Trƣờng hợp xác định đƣợc tỷ lệ (%) hoặc diện tích thuộc quyền sử dụng, sở hữu của từng ngƣời thì ghi tỷ lệ (%) hoặc diện
tích của từng ngƣời vào cột “Ghi chú”.

Mẫu số 04d/ĐK
DANH SÁCH TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN CÙNG MỘT THỬA ĐẤT
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất của:...................................................................)
Tại thửa đất số: ......... Tờ bản đồ số: ......... Thuộc xã: …...... huyện …...... tỉnh …......
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Diện tích xây
Diện tích sàn
Tên tài sản gắn liền dựng hoặc diện
(m2) hoặc công
với đất
tích chiếm đất
suất công trình
(m2)

Đặc điểm của tài sản
Hình thức
sở
hữu (số tầng, cấp (hạng), kết cấu đối với Thời hạn sở
nhà ở, công trình xây dựng; loại cây hữu
(chung,
chủ yếu đối với rừng sản xuất và cây
riêng)
lâu năm)

(1)

(4)

(2)

(3)

(5)

(6)

Ngƣời kê khai
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu - nếu có)
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16. Thủ tục Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất trong các trƣờng hợp chuyển nhƣợng, cho thuê, cho thuê lại,
thừa kế, tặng cho, g p vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất
Thông tin chung:

Mã số thủ tục

1166

Lĩnh vực TK

Đất đai

Cơ quan thực
hiện

Sở Tài nguyên - Môi trƣờng

Đối tƣợng thực
hiện

Tổ chức, cá nhân

Cách thức thực
hiện

Ngƣời sử dụng đất nộp hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy
định tại Điểm a của thủ tục này.

Thời hạn giải
quyết

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ
sơ hợp lệ; đối với trƣờng hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ
và chồng là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ
(không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp
luật, không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện
nghĩa vụ tài chính của ngƣời sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý
đối với trƣờng hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian
trƣng cầu giám định). Trƣờng hợp phải cấp Giấy chứng nhận, thời
hạn giải quyết đƣợc tăng thêm 07 ngày làm việc. - Đối với các xã
miền núi, hải đảo, v ng sâu, v ng xa, v ng có điều kiện kinh tế - xã
hội khó khăn thì thời gian thực hiện đƣợc tăng thêm 10 ngày. - Kết
quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho ngƣời sử dụng đất,
chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03
ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Lệ phí
hiện

h) Phí, lệ phí: h.1. Phí: Đối với tổ chức: - Diện tích dƣới 5.000m2:
300.000 đồng/hồ sơ. - Diện tích từ 5.000m2 đến dƣới 10.000m2
(01ha): 600.000 đồng/hồ sơ. - Diện tích từ 01ha đến dƣới 05ha:
900.000 đồng/hồ sơ. - Diện tích từ 05ha đến dƣới 10ha: 1.500.000
đồng/hồ sơ. - Diện tích từ 10ha đến dƣới 25ha: 2.250.000 đồng/hồ
sơ. - Diện tích từ 25ha đến dƣới 50ha: 3.000.000 đồng/hồ sơ. - Diện
tích từ 50ha đến dƣới 100ha: 3.750.000 đồng/hồ sơ. - Diện tích từ
100ha đến dƣới 250ha: 4.500.000 đồng/hồ sơ. - Diện tích từ 250ha

thực
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đến dƣới 500ha: 6.000.000 đồng/hồ sơ. - Diện tích từ 500ha trở lên:
7.500.000 đồng/hồ sơ. Đối với hộ gia đình, cá nhân: * Hộ gia đình,
cá nhân khu vực phƣờng thuộc nội thành, nội thị: 150.000đồng/hồ
sơ. * Hộ gia đình, cá nhân khu vực các xã, thị trấn thuộc vùng nông
thôn: 75.000đồng/hồ sơ. h.2. Lệ phí địa chính: Đối với tổ chức: *
Trƣờng hợp đăng ký cấp mới: 50.000đồng/hồ sơ. * Trƣờng hợp
đăng ký iến động: 30.000đồng/hồ sơ. Đối với hộ gia đình, cá nhân:
* Hộ gia đình, cá nhân khu vực phƣờng thuộc nội thành, nội thị:
28.000đồng/hồ sơ. * Hộ gia đình, cá nhân khu vực các xã, thị trấn
thuộc v ng nông thôn: 14.000đồng/hồ sơ.
Kết quả thực
hiện

Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nƣớc quản lý. - Giấy
chứng nhận.

Cơ sở pháp lý

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày
01/7/2014; - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trƣởng
Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định về hồ sơ địa chính; - Thông
tƣ số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trƣởng Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; - Thông tƣ
số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính
hƣớng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội
đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng; - Thông tƣ
số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trƣởng Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết một số Điều của Nghị định
43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05
năm 2014 của Chính phủ; - Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND
ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài
liệu đất đai; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng
quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa
– Vũng Tàu; - Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016
của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định mức thu,
nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
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Các ƣớc thực hiện:
a) Trình tự thực hiện:
Bƣớc 1: Nộp hồ sơ và nhận kết quả:
- Ngƣời sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo; ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc
ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài thực hiện dự án đầu tƣ; tổ chức
nƣớc ngoài có chức năng ngoại giao: nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.
- Ngƣời sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cƣ, ngƣời Việt
Nam định cƣ ở nƣớc ngoài đƣợc sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại
Việt Nam: nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất, tài sản gắn liền với đất hoặc tại Ủy an
nhân dân cấp xã nơi có đất, tài sản gắn liền với đất nếu có nhu cầu.
Trƣờng hợp thực hiện quyền của ngƣời sử dụng đất đối với một phần thửa đất
thì ngƣời sử dụng đất đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn
phòng Đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực
hiện quyền của ngƣời sử dụng đất trƣớc khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của ngƣời
sử dụng đất.
Bƣớc 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ghi đầy đủ thông tin vào Sổ
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho ngƣời
nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn
phòng Đăng ký đất đai, trong 01 ngày làm việc kề từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp
lệ.
Trƣờng hợp ngƣời sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ
tại Ủy an nhân dân cấp xã thì Ủy an nhân dân cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ
sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong 01 ngày làm việc kể từ ngày
nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Trƣờng hợp nhận hồ sơ chƣa đầy đủ, chƣa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03
ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông áo và hƣớng dẫn ngƣời
nộp hồ sơ ổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bƣớc 3:
a. Trƣờng hợp ngƣời sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức
trong nƣớc, cơ sở tôn giáo; ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài, doanh nghiệp
có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài thực hiện dự án đầu tƣ thì Văn phòng Đăng ký đất đai có
trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì
thực hiện các công việc sau:
- Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa
vụ tài chính đối với trƣờng hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định,
trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đầy đủ, hợp lệ từ cơ quan tiếp
nhận hồ sơ;
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- Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp sau khi ngƣời sử
dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ
tài chính, trong 01 ngày làm việc;
- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;
chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để trao Giấy chứng
nhận cho ngƣời đƣợc cấp, trong 01 ngày làm việc;
Trƣờng hợp phải cấp Giấy chứng nhận thì Văn phòng Đăng ký đất đai lập hồ
sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trƣờng cấp Giấy chứng nhận cho ngƣời sử dụng
đất.
. Trƣờng hợp ngƣời sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia
đình, cá nhân, cộng đồng dân cƣ, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài đƣợc sở
hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam:
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ
điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau:
- Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông áo thu nghĩa
vụ tài chính đối với trƣờng hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định,
trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đầy đủ, hợp lệ từ cơ quan tiếp
nhận hồ sơ (trong 02 ngày làm việc đối với trƣờng hợp chuyển quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và
chồng);
- Thẩm tra hồ sơ, xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp;
xác nhận vào bản chính giấy tờ việc đã cấp Giấy chứng nhận theo quy định,
trong 01 ngày làm việc;
- Chỉnh lý vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; xác nhận vào bản chính
giấy tờ việc đã cấp Giấy chứng nhận theo quy định và chuyển kết quả cho Bộ phận
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để trao Giấy chứng nhận cho ngƣời đƣợc cấp hoặc
gửi Giấy chứng nhận cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho ngƣời đƣợc cấp đối
với trƣờng hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cƣ nộp hồ sơ tại cấp xã,
trong 01 ngày làm việc. Ngƣời đƣợc cấp Giấy chứng nhận nhận lại bản chính giấy
tờ đã đƣợc xác nhận cấp Giấy chứng nhận và Giấy chứng nhận.
Trƣờng hợp phải cấp Giấy chứng nhận thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất
đai lập hồ sơ chuyển Văn phòng Đăng ký đất đai để trình Sở Tài nguyên và Môi
trƣờng cấp Giấy chứng nhận cho ngƣời sử dụng đất.
* Trƣờng hợp ngƣời đề nghị cấp Giấy chứng nhận đã chết trƣớc khi đƣợc trao
Giấy chứng nhận thì ngƣời đƣợc thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của
pháp luật thừa kế nộp bổ sung giấy tờ về thừa kế theo quy định. Văn phòng Đăng
ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xác nhận thừa kế vào Giấy
chứng nhận đã ký hoặc lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng
nhận cho ngƣời đƣợc thừa kế theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng.
Ngƣời đƣợc thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính về quyền sử dụng
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đất, tài sản gắn liền với đất trong trƣờng hợp ngƣời đƣợc cấp Giấy chứng nhận đã
chết phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
* Trƣờng hợp ngƣời sử dụng đất tặng cho quyền sử dụng đất để xây dựng công
trình công cộng thì phải lập văn ản tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định.
Sau khi hoàn thành xây dựng công trình công cộng trên đất đƣợc tặng cho, Văn
phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai căn cứ vào văn
bản tặng cho quyền sử dụng đất đã đƣợc Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận và hiện
trạng sử dụng đất để đo đạc, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu
đất đai và thông áo cho ngƣời sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để xác
nhận thay đổi. Trƣờng hợp ngƣời sử dụng đất tặng cho toàn bộ diện tích đất đã cấp
Giấy chứng nhận thì thu hồi Giấy chứng nhận để quản lý.
Thời gian tiếp nhận và giao trả kết quả:
- Đối với hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh:
Sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 và chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30 vào các ngày
làm việc trong tuần.
- Đối với hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy an nhân dân
cấp huyện: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30 và chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00
vào các ngày làm việc trong tuần.
- Đối với hồ sơ nộp tại Ủy an nhân dân cấp xã: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ
30 và chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 vào các ngày làm việc trong tuần.
Tùy tình hình thực tế tại các địa phƣơng, Ủy an nhân dân cấp huyện và Ủy
an nhân dân cấp xã có thể điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho
ph hợp theo từng địa phƣơng nhƣng phải đảm ảo thời gian 08 giờ/ngày.
b) Cách thức thực hiện: Ngƣời sử dụng đất nộp hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận hồ
sơ theo quy định tại Điểm a của thủ tục này.
c) Thành phần hồ sơ:
- Hợp đồng, văn ản về việc chuyển đổi, chuyển nhƣợng, cho thuê, cho thuê
lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; góp
vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của
chung vợ và chồng theo quy định.
Trƣờng hợp ngƣời thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với đất là ngƣời duy nhất thì phải có đơn đề nghị đƣợc đăng ký thừa kế quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của ngƣời thừa kế;
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
- Văn ản chấp thuận của cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền đối với tổ chức
kinh tế nhận chuyển nhƣợng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp
để thực hiện dự án đầu tƣ;
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- Văn ản của ngƣời sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
đƣợc chuyển nhƣợng, tặng cho, cho thuê, góp vốn tài sản gắn liền với đất đối với
trƣờng hợp chuyển nhƣợng, tặng cho, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với
đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là ngƣời sử dụng đất;
- Trƣờng hợp ngƣời đề nghị cấp Giấy chứng nhận đã chết trƣớc khi đƣợc trao
Giấy chứng nhận thì ngƣời đƣợc thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của
pháp luật thừa kế nộp bổ sung giấy tờ về thừa kế theo quy định;
- Văn ản của các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý chuyển
quyền sử dụng đất của hộ gia đình đã đƣợc công chứng hoặc chứng thực theo quy
định của pháp luật.
- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm
nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);
- Biên lai sử dụng đất phi nông nghiệp hàng năm;
- Đơn xác nhận hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp của ngƣời
nhận chuyển nhƣợng, tặng cho đối với trƣờng hợp chuyển nhƣợng, tặng cho đất
trồng lúa;
- Giấy tờ xác định quan hệ nhân thân (đối với trƣờng hợp tặng cho quyền sử
dụng đất);
- Giấy cam kết có xác nhận của UBND cấp xã đối với trƣờng hợp cá nhân
chuyển nhƣợng chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất (nếu có);
- Giấy tờ về việc thành lập, công nhận tổ chức hoặc giấy chứng nhận hoặc giấy
phép về đầu tƣ, kinh doanh theo quy định của pháp luật (đối với đối tƣợng là tổ
chức trong nƣớc); Giấy tờ về việc thành lập hoặc giấy chứng nhận, giấy phép về
đầu tƣ, kinh doanh theo quy định của pháp luật (đối với đối tƣợng là Ngƣời Việt
Nam định cƣ ở nƣớc ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài thực hiện dự
án đầu tƣ tại Việt Nam); Giấy tờ có xác nhận của UBND cấp xã về tên của cộng
đồng dân cƣ (đối với đối tƣợng là cộng đồng dân cƣ); Hộ chiếu (đối với đối tƣợng
là Ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài, cá nhân nƣớc ngoài) (bản sao);
- Tờ khai lệ phí trƣớc bạ nhà, đất (Theo mẫu của Bộ Tài chính) (nếu có);
- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân hoặc Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp
(Theo mẫu của Bộ Tài chính) (nếu có);
- Hoá đơn giá trị gia tăng (trƣờng hợp bên chuyển nhƣợng, cho thuê, cho thuê
lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất là tổ chức trong nƣớc, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài);
- Mảnh trích đo địa chính hoặc trích lục địa chính (nếu có);
* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ;
đối với trƣờng hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
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đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng là 05 ngày làm việc kể từ
ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật, không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện
nghĩa vụ tài chính của ngƣời sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trƣờng
hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trƣng cầu giám định).
Trƣờng hợp phải cấp Giấy chứng nhận, thời hạn giải quyết đƣợc tăng thêm
07 ngày làm việc.
- Đối với các xã miền núi, hải đảo, v ng sâu, v ng xa, v ng có điều kiện kinh
tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện đƣợc tăng thêm 10 ngày.
- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho ngƣời sử dụng đất, chủ sở
hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày
có kết quả giải quyết.
đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính
- Tổ chức trong nƣớc, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài thực hiện dự án
đầu tƣ, tổ chức nƣớc ngoài, cá nhân nƣớc ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc
ngoài thực hiện dự án đầu tƣ.
- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cƣ, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc
ngoài đƣợc sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
+ Sở Tài nguyên và Môi trƣờng đối với trƣờng hợp cấp mới Giấy chứng nhận.
+ Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đối
với trƣờng hợp xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận.
- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện
(nếu có): Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi
nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan thuế, kho bạc.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nƣớc quản lý.
- Giấy chứng nhận.
h) Phí, lệ phí:
h.1. Phí:
Đối với tổ chức:
- Diện tích dƣới 5.000m2: 300.000 đồng/hồ sơ.
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- Diện tích từ 5.000m2 đến dƣới 10.000m2 (01ha): 600.000 đồng/hồ sơ.
- Diện tích từ 01ha đến dƣới 05ha: 900.000 đồng/hồ sơ.
- Diện tích từ 05ha đến dƣới 10ha: 1.500.000 đồng/hồ sơ.
- Diện tích từ 10ha đến dƣới 25ha: 2.250.000 đồng/hồ sơ.
- Diện tích từ 25ha đến dƣới 50ha: 3.000.000 đồng/hồ sơ.
- Diện tích từ 50ha đến dƣới 100ha: 3.750.000 đồng/hồ sơ.
- Diện tích từ 100ha đến dƣới 250ha: 4.500.000 đồng/hồ sơ.
- Diện tích từ 250ha đến dƣới 500ha: 6.000.000 đồng/hồ sơ.
- Diện tích từ 500ha trở lên: 7.500.000 đồng/hồ sơ.
Đối với hộ gia đình, cá nhân:
* Hộ gia đình, cá nhân khu vực phƣờng thuộc nội thành, nội thị:
150.000đồng/hồ sơ.
* Hộ gia đình, cá nhân khu vực các xã, thị trấn thuộc vùng nông thôn:
75.000đồng/hồ sơ.
h.2. Lệ phí địa chính:
Đối với tổ chức:
* Trƣờng hợp đăng ký cấp mới: 50.000đồng/hồ sơ.
* Trƣờng hợp đăng ký iến động: 30.000đồng/hồ sơ.
Đối với hộ gia đình, cá nhân:
* Hộ gia đình, cá nhân khu vực phƣờng thuộc nội thành, nội thị:
28.000đồng/hồ sơ.
* Hộ gia đình, cá nhân khu vực các xã, thị trấn thuộc vùng nông thôn:
14.000đồng/hồ sơ.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Mẫu số: 11/KK-TNCN: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân;
- Mẫu số: 02/TNDN: Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp;
- Mẫu số: 01/LPTB: Tờ khai trƣớc bạ.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
(1) Có Giấy chứng nhận (trừ trƣờng hợp tất cả ngƣời nhận thừa kế quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất đều là ngƣời nƣớc
ngoài hoặc ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài không thuộc đối tƣợng đƣợc
mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam).
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Trƣờng hợp ngƣời sử dụng đất đƣợc chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc
đƣợc ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trƣớc khi
thực hiện các quyền.
(2) Đất không có tranh chấp.
(3) Quyền sử dụng đất không bị kê iên để bảo đảm thi hành án.
(4) Trong thời hạn sử dụng đất.
(5) Ngoài các điều kiện nêu tại các điểm 1, 2, 3 và 4 trên đây, còn phải đủ điều
kiện sau:
(5.1) Điều kiện bán, mua tài sản gắn liền với đất đƣợc Nhà nƣớc cho thuê thu
tiền thuê đất hàng năm
- Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài,
doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đƣợc bán tài sản gắn liền với đất thuê của
Nhà nƣớc khi có đủ các điều kiện sau đây:
+ Tài sản gắn liền với đất thuê đƣợc tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp
luật;
+ Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự
án đầu tƣ đã đƣợc phê duyệt, chấp thuận.
- Ngƣời mua tài sản gắn liền với đất thuê phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
+ Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tƣ;
+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tƣ;
+ Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trƣờng hợp đã đƣợc
Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trƣớc đó.
- Ngƣời mua tài sản đƣợc Nhà nƣớc tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử
dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã đƣợc xác định
trong dự án.
(5.2) Điều kiện nhận chuyển nhƣợng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất:
+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cƣ, cơ sở tôn giáo, ngƣời Việt
Nam định cƣ ở nƣớc ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài không đƣợc
nhận chuyển nhƣợng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trƣờng hợp mà
pháp luật không cho phép chuyển nhƣợng, tặng cho quyền sử dụng đất.
+ Tổ chức kinh tế không đƣợc nhận chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất trồng
lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trƣờng hợp
đƣợc chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã đƣợc
cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền phê duyệt.
+ Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không đƣợc nhận
chuyển nhƣợng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.
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+ Hộ gia đình, cá nhân không đƣợc nhận chuyển nhƣợng, nhận tặng cho quyền
sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo
vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh
sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.
(5.3) Điều kiện hộ gia đình, cá nhân chuyển nhƣợng, tặng cho quyền sử dụng
đất:
+ Hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống xen kẽ trong phân khu bảo vệ nghiêm
ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng nhƣng chƣa có điều kiện
chuyển ra khỏi phân khu đó thì chỉ đƣợc chuyển nhƣợng, tặng cho quyền sử dụng
đất ở, đất rừng kết hợp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho
hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong phân khu đó.
+ Hộ gia đình, cá nhân đƣợc Nhà nƣớc giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp
trong khu vực rừng phòng hộ thì chỉ đƣợc chuyển nhƣợng, tặng cho quyền sử dụng
đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống trong khu
vực rừng phòng hộ đó.
+ Hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số sử dụng đất do Nhà nƣớc giao đất
theo chính sách hỗ trợ của Nhà nƣớc thì đƣợc chuyển nhƣợng, tặng cho quyền sử
dụng đất sau 10 năm, kể từ ngày có quyết định giao đất.
(5.4) Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đƣợc nhận chuyển nhƣợng, nhận
góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tƣ sản xuất,
kinh doanh phi nông nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
- Có văn ản chấp thuận của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền đối với tổ chức
kinh tế nhận chuyển nhƣợng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp
để thực hiện dự án;
- Mục đích sử dụng đối với diện tích đất nhận chuyển nhƣợng, nhận góp vốn,
thuê quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã đƣợc
cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền phê duyệt;
- Ngƣời đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi
nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nƣớc phải nộp một khoản tiền để Nhà nƣớc
bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nƣớc bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất
trồng lúa.
(5.5) Điều kiện chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án đầu tƣ
xây dựng kinh doanh nhà ở; dự án đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển
nhƣợng hoặc cho thuê.
- Việc chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tƣ xây dựng kinh
doanh nhà ở:
+ Đƣợc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép chủ đầu tƣ dự án đầu tƣ xây dựng
kinh doanh nhà ở đƣợc chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất dƣới hình thức phân lô
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sau khi đã hoàn thành đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng và nghĩa vụ tài chính về đất
đai dựa vào căn cứ:
. Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện;
. Chủ đầu tƣ dự án phải hoàn thành việc đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng gồm
các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch
chi tiết xây dựng 1/500 đã đƣợc phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng
chung của khu vực trƣớc khi thực hiện việc chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất cho
ngƣời dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp
điện, cấp nƣớc, thoát nƣớc, thu gom rác thải;
. Chủ đầu tƣ phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án
gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có);
. Chủ đầu tƣ dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho
thuê đƣợc chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất dƣới hình thức phân lô, bán nền tại
các khu vực không nằm trong địa bàn các quận nội thành của các đô thị loại đặc
biệt; khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung
quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị; mặt tiền các tuyến đƣờng
cấp khu vực trở lên và các tuyến đƣờng cảnh quan chính trong đô thị.
+ Việc chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhƣợng toàn bộ
hoặc một phần dự án khi chủ đầu tƣ phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan
đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên
quan đến đất đai (nếu có).
- Ngƣời nhận chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhƣợng một
phần hoặc toàn bộ dự án đầu tƣ xây dựng kinh doanh nhà ở phải có ngành nghề
kinh doanh phù hợp, phải đáp ứng các điều kiện:
+ Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án
đầu tƣ. Cụ thể: Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn
20% tổng mức đầu tƣ đối với dự án có quy mô sử dụng đất dƣới 20 héc ta; không
thấp hơn 15% tổng mức đầu tƣ đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta
trở lên; có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi
nhánh ngân hàng nƣớc ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.
+ Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tƣ;
+ Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trƣờng hợp đang sử
dụng đất do Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tƣ khác.
+ Dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nƣớc.
- Việc chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhƣợng toàn bộ dự
án đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhƣợng hoặc cho thuê phải đáp ứng
các điều kiện: Dự án phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tƣơng
ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã đƣợc phê duyệt.
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(5.6) Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất để tự xây
dựng nhà ở phải thực hiện việc xây dựng nhà ở theo đúng giấy phép xây dựng,
tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã đƣợc phê duyệt.
(5.7) Tổ chức kinh tế nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá
nhân, tổ chức kinh tế khác trong các trƣờng hợp sau đây:
- Đất của tổ chức kinh tế góp vốn có nguồn gốc do đƣợc Nhà nƣớc giao có thu
tiền sử dụng đất hoặc đƣợc Nhà nƣớc cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả
thời gian thuê, do nhận chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất;
- Đất của hộ gia đình, cá nhân góp vốn mà không phải là đất đƣợc Nhà nƣớc
cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
- Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trƣởng Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng quy định về hồ sơ địa chính;
- Thông tƣ số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trƣởng Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính
hƣớng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng;
- Thông tƣ số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trƣởng Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết một số Điều của Nghị định 43/2014/NĐCP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ;
- Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định
hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất
đai; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản
gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
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17. Thủ tục Đăng ký biến động đối với trƣờng hợp chuyển từ hình thức
thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian
thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất
hoặc từ thuê đất sang giao đất c thu tiền sử dụng đất
Thông tin chung:
Mã số thủ tục

1170

Lĩnh vực TK

Đất đai

Cơ quan thực
hiện

Sở Tài nguyên - Môi trƣờng

Đối
tƣợng
thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Cách
thức
thực hiện

Ngƣời sử dụng đất nộp hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy
định tại Điểm a của thủ tục này.

Thời hạn giải
quyết

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ
sơ hợp lệ (không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật, không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã,
thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của ngƣời sử dụng đất, thời
gian xem xét xử lý đối với trƣờng hợp sử dụng đất có vi phạm
pháp luật, thời gian trƣng cầu giám định). - Đối với các xã miền
núi, hải đảo, v ng sâu, v ng xa, v ng có điều kiện kinh tế - xã hội
khó khăn thì thời gian thực hiện đƣợc tăng thêm 10 ngày. - Kết
quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho ngƣời sử dụng đất,
chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03
ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Lệ phí thực
hiện

h) Lệ phí. h.1. Phí: - Diện tích dƣới 5.000m2: 300.000 đồng/hồ sơ.
- Diện tích từ 5.000m2 đến dƣới 10.000m2 (01ha): 600.000
đồng/hồ sơ. - Diện tích từ 01ha đến dƣới 05ha: 900.000 đồng/hồ
sơ. - Diện tích từ 05ha đến dƣới 10ha: 1.500.000 đồng/hồ sơ. Diện tích từ 10ha đến dƣới 25ha: 2.250.000 đồng/hồ sơ. - Diện
tích từ 25ha đến dƣới 50ha: 3.000.000 đồng/hồ sơ. - Diện tích từ
50ha đến dƣới 100ha: 3.750.000 đồng/hồ sơ. - Diện tích từ 100ha
đến dƣới 250ha: 4.500.000 đồng/hồ sơ. - Diện tích từ 250ha đến
dƣới 500ha: 6.000.000 đồng/hồ sơ. - Diện tích từ 500ha trở lên:
7.500.000 đồng/hồ sơ. h.2. Lệ phí địa chính: * Trƣờng hợp đăng
ký cấp mới: 50.000đồng/hồ sơ. * Trƣờng hợp đăng ký iến động:
30.000đồng/hồ sơ.
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Kết quả thực
hiện

Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nƣớc quản lý. - Giấy
chứng nhận.

Cơ sở pháp lý

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày
01/7/2014; - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trƣởng
Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định về hồ sơ địa chính; Thông tƣ số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trƣởng
Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định về giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ trƣởng Bộ
Tài chính hƣớng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định
của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng; Thông tƣ số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trƣởng
Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết một số Điều của
Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày
15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ; - Nghị quyết số
59/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí khai
thác và sử dụng tài liệu đất đai; phí cung cấp thông tin về giao
dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên
địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; - Nghị quyết số 61/2016/NQHĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Các ƣớc thực hiện:
a) Trình tự thực hiện
Bƣớc 1: Nộp hồ sơ và nhận kết quả:
Ngƣời sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo; ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc
ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài thực hiện dự án đầu tƣ; tổ chức
nƣớc ngoài có chức năng ngoại giao: nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.
Bƣớc 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ghi đầy đủ thông tin vào Sổ
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho ngƣời
nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai, trong 01 ngày làm việc
kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
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Trƣờng hợp nhận hồ sơ chƣa đầy đủ, chƣa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03
ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hƣớng dẫn ngƣời
nộp hồ sơ ổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bƣớc 3: Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ
điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau:
- Trích đo địa chính thửa đất đối với trƣờng hợp có thay đổi về diện tích thửa
đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trƣờng hợp đã cấp Giấy chứng nhận nhƣng chƣa
có bản đồ địa chính, chƣa trích đo địa chính thửa đất, trong 10 ngày làm việc;
- Trình cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển hình thức sử dụng đất theo
quy định, trong 01 ngày làm việc;
- Gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định và thông áo thu nghĩa
vụ tài chính đối với trƣờng hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy
định của pháp luật, trong 06 ngày làm việc;
- Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp, trong 02 ngày làm việc;
Trƣờng hợp phải cấp lại Giấy chứng nhận thì Văn phòng Đăng ký đất đai lập
hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định
(07 ngày làm việc)
- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và
chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để trao cho ngƣời sử
dụng đất, trong 03 ngày làm việc.
Thời gian tiếp nhận và giao trả kết quả:
Sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 và chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30 vào các
ngày làm việc trong tuần.
b) Cách thức thực hiện: Ngƣời sử dụng đất nộp hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận hồ
sơ theo quy định tại Điểm a của thủ tục này.
c) Thành phần hồ sơ (bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực, hoặc
bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối
chiếu và xác nhận vào bản sao, hoặc bản chính):
- Đơn đăng ký iến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 09/ĐK);
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
- Quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh;
- Hợp đồng thuê đất đã lập;
- Mảnh trích đo địa chính hoặc mảnh trích lục địa chính (nếu có);
- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm
nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);
*Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ
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d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ
(không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật, không
tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của
ngƣời sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trƣờng hợp sử dụng đất có vi
phạm pháp luật, thời gian trƣng cầu giám định).
- Đối với các xã miền núi, hải đảo, v ng sâu, v ng xa, v ng có điều kiện kinh
tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện đƣợc tăng thêm 10 ngày.
- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho ngƣời sử dụng đất, chủ sở
hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày
có kết quả giải quyết.
đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ
nƣớc ngoài thực hiện dự án đầu tƣ, tổ chức nƣớc ngoài có chức năng ngoại giao.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.
- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện
(nếu có): Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký đất đai.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan quản lý nhà nƣớc về nhà ở, xây dựng,
nông nghiệp, thuế, kho bạc, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nƣớc quản lý.
- Giấy chứng nhận.
h) Lệ phí.
h.1. Phí:
- Diện tích dƣới 5.000m2: 300.000 đồng/hồ sơ.
- Diện tích từ 5.000m2 đến dƣới 10.000m2 (01ha): 600.000 đồng/hồ sơ.
- Diện tích từ 01ha đến dƣới 05ha: 900.000 đồng/hồ sơ.
- Diện tích từ 05ha đến dƣới 10ha: 1.500.000 đồng/hồ sơ.
- Diện tích từ 10ha đến dƣới 25ha: 2.250.000 đồng/hồ sơ.
- Diện tích từ 25ha đến dƣới 50ha: 3.000.000 đồng/hồ sơ.
- Diện tích từ 50ha đến dƣới 100ha: 3.750.000 đồng/hồ sơ.
- Diện tích từ 100ha đến dƣới 250ha: 4.500.000 đồng/hồ sơ.
- Diện tích từ 250ha đến dƣới 500ha: 6.000.000 đồng/hồ sơ.
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- Diện tích từ 500ha trở lên: 7.500.000 đồng/hồ sơ.
h.2. Lệ phí địa chính:
* Trƣờng hợp đăng ký cấp mới: 50.000đồng/hồ sơ.
* Trƣờng hợp đăng ký iến động: 30.000đồng/hồ sơ.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
- Đơn đăng ký iến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK.
- Mẫu số: 01/LPTB: Tờ khai trƣớc bạ nhà, đất;
(Mẫu đơn đƣợc an hành kèm theo Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT và công
khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, Tổng cục
Quản lý đất đai).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
- Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trƣởng Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng quy định về hồ sơ địa chính;
- Thông tƣ số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trƣởng Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Thông tƣ số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính
hƣớng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng;
- Thông tƣ số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trƣởng Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết một số Điều của Nghị định 43/2014/NĐCP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ;
- Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định
hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất
đai; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản
gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy
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chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Tài liệu, biểu mẫu:

Mẫu số 09/ĐK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHẦN GHI CỦA NGƢỜI
NHẬN HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn
đầy đủ, rõ ràng, thống nhất
với giấy tờ xuất trình.

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG
ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ
số:.......Quyển....
Ngày…... / ...… / .......…
gửi: Ngƣời nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Kính
.........................................................................

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƢỜI ĐĂNG KÝ
(Xem hƣớng dẫn viết đơn trƣớc khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)
1. Ngƣời sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa): ..........................................................................................
………………………………………………………………………………………
1.2. Địa chỉ(1):……………..………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đã cấp
2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………; 2.2. Số phát hành GCN:………………;
2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;
3. Nội dung biến động về: ............................................................................................
3.1. Nội dung trên GCN trƣớc khi biến
động:
-.……………………………………….;

3.2. Nội dung sau khi biến động:
-….……………………………….;
……………………….….………...;
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………………………………………….;

………………….……….………...;

………………………………………….;

………………….……….………...;

………………………………………….;
4. Lý do biến động
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký iến
động
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Giấy chứng nhận đã cấp;
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu
trách nhiệm trƣớc pháp luật.
……………, ngày ...... tháng …... năm.......
Ngƣời viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
IIXÁC
NHẬN
CỦA
ỦY
BAN
NHÂN
DÂN
CẤP
XÃ
(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị đƣợc tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hêt
hạn sử dụng)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Ngày……. tháng…… năm …...

Ngày……. tháng…… năm …...

Công chức địa chính

TM. Ủy ban nhân dân

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)
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III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Ngày……. tháng…… năm …...

Ngày……. tháng…… năm …...

Ngƣời kiểm tra

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(Ký tên, đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN
(Chỉ ghi ý kiến đối với trƣờng hợp gia hạn sử dụng đất)

VÀ

MÔI

TRƢỜNG

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Ngày……. tháng…… năm …...

Ngày……. tháng…… năm …...

Ngƣời kiểm tra

Thủ trƣởng cơ quan

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(Ký tên, đóng dấu)

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ nhƣ trên GCN đã cấp, trƣờng hợp có thay
đổi tên thì ghi cả thông tin trƣớc và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự
thay đổi.
Chú ý: Mẫu đơn này sử dụng trong các trƣờng hợp: chuyển từ hình thức thuê
đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền
sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử
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dụng đất; , từ hình thức thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả tiền
hàng năm; gia hạn sử dụng đất; đổi tên ngƣời sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn
liền với đất hoặc thông tin về giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân; thay đổi địa
chỉ; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi hạn chế quyền; thay đổi về
nghĩa vụ tài chính về đất đai; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã
đăng ký, cấp giấy chứng nhận, đính chính giấy chứng nhận.
18. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng
Thông tin chung:
Mã số thủ tục

1271

Lĩnh vực TK

Môi trƣờng

Cơ quan thực
Ban Quản lý các khu công nghiệp
hiện
Đối
tƣợng
Chủ dự án
thực hiện
Cách
thức
Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nƣớc.
thực hiện

Thời hạn giải
quyết

Lệ phí thực
hiện

- Thời hạn thẩm định áo cáo đánh giá tác động môi
trƣờng:Trong thời hạn a mƣơi (30) ngày làm việc kể từ ngày
nhận đƣợc đầy đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại khoản b mục 2 điều
14 NĐ số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015.Trƣờng hợp hồ sơ
không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn năm ngày (05) ngày làm
việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan thẩm định phải có văn ản
thông báo cho chủ dự án.
- Thời gian phê duyệt áo cáo đánh giá tác động môi trƣờng:
Trong thời hạn hai mƣơi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận
đƣợc đầy đủ hồ sơ hợp lệquy định tại mục 2 Điều 9 thông tƣ
27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015. Trƣờng hợp chƣa đủ
điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt phải có văn ản nêu
rõ lý do trong thời hạn mƣời (10) ngày làm việc kể từ ngày
nhận đƣợc hồ sơ đề nghị phê duyệt phê duyệt áo cáo đánh giá
tác động môi trƣờng.
Phí, lệ phí: Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 02/2014/TTBTC ngày 02 tháng 01 năm 2014. - Nghị quyết số 60/2016/NQHĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà RịaVũng Tàu.
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Kết quả thực
Quyết định
hiện
- Luật bảo vệ môi trƣờng số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm
2014;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ
quy định về quy hoạch bảo vệ môi trƣờng, đánh giá môi trƣờng
chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng và kế hoạch bảo vệ
môi trƣờng;

Cơ sở pháp lý

- Thông tƣ số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ
trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định về đánh giá môi
trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng và kế hoạch
bảo vệ môi trƣờng.
- Thông tƣ 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ trƣởng
Bộ Tài chính hƣớng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền
quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ƣơng.
- Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 14/2/2017 của UBND tỉnh
về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt áo cáo đánh giá tác
động môi trƣờng

Các ƣớc thực hiện:
1.Trình tự thực hiện
Bƣớc 1: Nộp hồ sơ:
Chủ dự án nộp hồ sơ đề nghị thẩm định áo cáo đánh giá tác động môi
trƣờng đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh số 1 đƣờng Phạm
Văn Đồng Phƣờng Phƣớc Trung Thành phố Bà rịa, tỉnh Bà rịa -Vũng tàu.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo
quy định thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận giao cho chủ dự án và
trong 01 ngày làm việc Bộ phận một cửa của Ban có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho
Ban Quản lý KCN tổ chức thẩm định theo quy định. Nếu hồ sơ chƣa đầy đủ thì cán
bộ tiếp nhận hƣớng dẫn cho Chủ dự án bổ sung đầy đủ theo quy định.
Bƣớc 2:Kiểm tra hồ sơ:
Ban Quản lý các khu công nghiệp xem xét, kiểm tra hồ sơ; trƣờng hợp hồ sơ
không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày
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nhận đƣợc hồ sơ, Ban Quản lý các khu công nghiệp phải có văn ản thông báo cho
chủ dự án.
Bƣớc 3: Thẩm định hồ sơ:
+ Sau khi xem xét hồ sơ đã hợp lệ, trong thời hạn 13 ngày làm việc Ban
Quản lý các khu công nghiệp thành lập Hội đồng thẩm định, thông báo cho chủ dự
án nộp phí thẩm định.Thẩm định hồ sơ áo cáo đánh giá tác động môi trƣờng
thông qua Hội đồng thẩm định do Ban Quản lý các khu công nghiệp quyết định
thành lập.
+ Trong quá trình thẩm định, cơ quan thẩm định đƣợc tiến hành các hoạt
động: Khảo sát, kiểm chứng các thông tin, số liệu về hiện trạng môi trƣờng tại địa
điểm thực hiện dự án và khu vực kế cận; Lấy mẫu phân tích kiểm chứng; Tổ chức
lấy ý kiến các chuyên gia, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phản biện
nội dung của áo cáo đánh giá tác động môi trƣờng; Tổ chức các cuộc họp đánh
giá
theo
chuyên
đề.
+ Trongnăm (05) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức phiên họp chính thức của hội
đồng thẩm định, Ban Quản lý các khu công nghiệp ra văn ản thông báo cho chủ
dự án về kết quả thẩm định và yêu cầu liên quan đến việc hoàn chỉnh hồ sơ.
Trên cơ sở nội dung thông báo về kết quả thẩm định áo cáo đánh giá tác
động môi trƣờng, chủ dự án có trách nhiệm thực hiện một trong các trƣờng hợp
sau:
a) Lập lại áo cáo đánh giá tác động môi trƣờng và gửi cơ quan tổ chức
thẩm định trong trƣờng hợp áo cáo đánh giá tác động môi trƣờng không đƣợc
thông qua. Thời hạn, thủ tục thẩm định lại thực hiện nhƣ thẩm định áo cáo đánh
giá tác động lần đầu.
b) Chỉnh sửa, bổ sung áo cáo đánh giá tác động môi trƣờng và gửi cơ quan
tổ chức thẩm định trong trƣờng hợp áo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đƣợc
thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung. Thời hạn chỉnh sửa, bổ sung báo
cáo đánh giá tác động môi trƣờng không tính vào thời hạn thẩm định, phê duyệt
áo cáo đánh giá tác động môi trƣờng;
c) Gửi lại áo cáo đánh giá tác động môi trƣờng để Ban Quản lý các KCN ra
quyết định phê duyệt theo qui định trong trƣờng hợp áo cáo đánh giá tác động
môi trƣờng đƣợc thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung. Thời gian phê duyệt
năm (05) ngày làm việc kể từ ngày chủ dự ángửi lại áo cáo đánh giá tác động môi
trƣờng.
d) Chủ dự án hoàn thiện và gửi cơ quan thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt
áo cáo đánh giá tác động môi trƣờng, gồm:
+ Một (01) văn ản đề nghị phê duyệt áo cáo đánh giá tác động môi
trƣờng, trong đó giải trình rõ những nội dung đã đƣợc chỉnh sửa, bổ sung theo kết
luận của hội đồng thẩm định, trừ trƣờng hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung;
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+ Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đƣợc đóng quyển gáy cứng, chủ dự
án ký vào phía dƣới của từng trang báo cáo kể cả phụ lục (trừ trang bìa thực hiện
theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.2 Thông tƣ 27/2015/TT-BTNMT) với số lƣợng đủ
để gửi tới các địa chỉ quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tƣ số 27/2015/TTBTNMT, kèm theo một (01) đĩa CD trên đó chứa một (01) tệp văn ản điện tử
định dạng đuôi “.doc” chứa nội dung của báo cáo và một (01) tệp văn ản điện tử
định dạng đuôi “.pdf” chứa nội dung đã quét (scan) của toàn bộ báo cáo (kể cả phụ
lục).
Bƣớc 4. Phê duyệt và gửi kết quả
a) Phê duyệt:
Sau khi nhận đƣợc hồ sơ đề nghị phê duyệt áo cáo đánh giá tác động môi
trƣờng do chủ dự án gửi đến, cơ quan thẩm định có trách nhiệm:
- Trong thời hạn hai mƣơi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đề
nghị phê duyệt áo cáo đánh giá tác động môi trƣờng, thủ trƣởng hoặc ngƣời đứng
đầu cơ quan thẩm định ban hành quyết định phê duyệt áo cáo đánh giá tác động
môi trƣờng theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.7 Thông tƣ 27/2015/TT-BTNMT và
xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của áo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đã
đƣợc phê duyệt theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.8 Thông tƣ 27/2015/TT-BTNMT;
- Trƣờng hợp chƣa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt phải có
văn ản nêu rõ lý do trong thời hạn mƣời (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc
hồ sơ đề nghị phê duyệt áo cáo đánh giá tác động môi trƣờng.
b) Gửi kết quả:
- Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành quyết định phê duyệt báo cáo
đánh giá tác động môi trƣờng. Trƣờng hợp chƣa đủ điều kiện phê duyệt hoặc
không phê duyệt phải có văn ản nêu rõ lý do.
- Ban Quản lý các khu công nghiệp gửi quyết định phê duyệt áo cáo đánh
giá tác động môi trƣờng đến Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, Ủy ban nhân dân tỉnh,
Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án; gửi
quyết định phê duyệt kèm theo áo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đến Sở Tài
nguyên và Môi trƣờng.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nƣớc.
3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ
- Một (01) văn ản đề nghị thẩm định, phê duyệt áo cáo đánh giá tác động
môi trƣờng;
- Bảy (07) bản áo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án. Trƣờng
hợp số lƣợng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn ảy (07) ngƣời, chủ dự án
phải cung cấp thêm số lƣợng áo cáo đánh giá tác động môi trƣờng;
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- Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tƣ hoặc
tài liệu tƣơng đƣơng khác.
4. Thời hạn giải quyết
- Thời hạn thẩm định áo cáo đánh giá tác động môi trƣờng:Trong thời hạn
a mƣơi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc đầy đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại
khoản b mục 2 điều 14 NĐ số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015.Trƣờng hợp hồ sơ
không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn năm ngày (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận
hồ sơ, cơ quan thẩm định phải có văn ản thông báo cho chủ dự án.
- Thời gian phê duyệt áo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: Trong thời hạn
hai mƣơi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc đầy đủ hồ sơ hợp lệquy định tại
mục 2 Điều 9 thông tƣ 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015. Trƣờng hợp chƣa đủ
điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt phải có văn ản nêu rõ lý do trong thời
hạn mƣời (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đề nghị phê duyệt phê
duyệt áo cáo đánh giá tác động môi trƣờng.
5.Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:Chủ dự án đầu tƣ thực hiện tại các
KCN sau: Khu công nghiệp Đông Xuyên; Khu công nghiệp Phú Mỹ I; Khu công
nghiệp Phú Mỹ II; Khu công nghiệp Mỹ Xuân A; Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2;
Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1- Conac; Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1- Tiến
Hùng.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban Quản lý các khu công nghiệp.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:Ban Quản lý các khu công
nghiệp.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Quyết định phê duyệt áo cáo đánh giá tác động môi trƣờng;
- Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đã đƣợc phê duyệt đƣợc xác nhận
vào mặt sau trang phụ bìa.
8. Phí, lệ phí: Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 02/2014/TT-BTC ngày
02 tháng 01 năm 2014.
- Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
9. Tên các mẫu đơn
- Phụ lục 2.1:Mẫu văn ản đề nghị thẩm định áo cáo đánh giá tác động môi
trƣờng.
- Phụ lục 2.2:Mẫu trang bìa, trang phụ bìa của áo cáo đánh giá tác động
môi trƣờng
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- Phụ lục 2.3: Mẫu cấu trúc và nội dung của áo cáo đánh giá tác động môi
trƣờng.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Đối tƣợng phải lập áo cáo đánh giá tác động môi trƣờng
+ Dự án có thứ tự từ mục 1 đến mục 113 cột 3 Phụ lục II Nghị định số
18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015
11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật bảo vệ môi trƣờng số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về
quy hoạch bảo vệ môi trƣờng, đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động
môi trƣờng và kế hoạch bảo vệ môi trƣờng;
- Thông tƣ số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trƣởng Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng quy định về đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác
động môi trƣờng và kế hoạch bảo vệ môi trƣờng.
- Thông tƣ 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính
hƣớng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng.
- Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 14/2/2017 của UBND tỉnh về việc ủy
quyền thẩm định, phê duyệt áo cáo đánh giá tác động môi trƣờng.
Tài liệu, biểu mẫu:
Phụ lục 2.1: Mẫu văn ản đề nghị thẩm định áo cáo đánh giá tác động môi trƣờng
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược,
đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)

(1)
Số: ...
V/v thẩm định áo cáo ĐTM
của dự án (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(Địa danh), ngày… tháng… năm…

Kính gửi: (3)
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Chúng tôi là: (1), chủ dự án của (2), thuộc mục số ... Phụ lục II (hoặc thuộc mục
số ... Phụ lục III) Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của
Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trƣờng, đánh giá môi trƣờng chiến
lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng và kế hoạch bảo vệ môi trƣờng.
Dự án đầu tƣ do ... phê duyệt.
- Địa điểm thực hiện dự án: …;
- Địa chỉ liên hệ: …;
- Điện thoại: …; Fax:…; E-mail: …
Chúng tôi gửi đến quý (3) hồ sơ gồm:
- Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc dự án đầu tƣ hoặc tài liệu tƣơng
đƣơng.
- Bảy (07) bản áo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án.
Chúng tôi bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn ản
nêu trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật
của Việt Nam.
Đề nghị (3) thẩm định áo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án.
Nơi nhận:

(4)

- Nhƣ trên;

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

- …;
- Lƣu: …
Ghi chú: (1) chủ dự án; (2) Tên đầy đủ, chính xác của dự án; (3) Cơ quan có
thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; (4) Đại
diện có thẩm quyền của chủ dự án.
Phụ lục 2.2: Mẫu trang bìa, trang phụ bìa của áo cáo đánh giá tác động môi
trƣờng
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược,
đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)

Cơ quan chủ quản/phê duyệt dự án (nếu có)
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(1)
BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG
của dự án (2)

CHỦ DỰ ÁN (*)

ĐƠN VỊ TƢ VẤN (nếu có) (*)

(ký, ghi họ tên, đóng dấu)

(ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Địa danh(**), tháng … năm …

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan chủ dự án;
(2) Tên gọi đầy đủ, chính xác của dự án;
(*) Chỉ thể hiện ở trang phụ bìa;
(**) Ghi địa danh cấp tỉnh nơi thực hiện dự án hoặc nơi đặt trụ sở chính của chủ
dự án.
Phụ lục 2.3: Cấu trúc và nội dung của áo cáo đánh giá tác động môi trƣờng
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm2015
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược,
đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG, CÁC HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
1. Xuất xứ của dự án
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1.1. Trình bày tóm tắt về xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của dự án, sự cần thiết phải
đầu tƣ dự án, trong đó nêu rõ loại hình dự án mới, dự án cải tạo, dự án mở rộng, dự
án nâng cấp, dự án nâng công suất, dự án điều chỉnh, dự án bổ sung hay dự án loại
khác.
Lƣu ý:
- Đối với dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất phải nêu rõ số, ký
hiệu, thời gian an hành, cơ quan an hành kèm theo ản sao quyết định phê duyệt
áo cáo đánh giá tác động môi trƣờng hoặc giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu
chuẩn môi trƣờng hoặc văn ản thông báo về việc chấp nhận đăng ký ản cam kết
bảo vệ môi trƣờng hoặc văn ản thông báo về việc xác nhận đăng ký kế hoạch bảo
vệ môi trƣờng hoặc quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trƣờng chi tiết hoặc
giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trƣờng đơn giản của cơ sở sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ đang hoạt động đã đƣợc cơ quan có thẩm quyền cấp trƣớc đó (nếu có);
- Đối với trƣờng hợp dự án phải lập lại báo cáo phải nêu rõ lý do lập lại và nêu
rõ số, ký hiệu, thời gian an hành, cơ quan an hành kèm theo ản sao quyết định
phê duyệt áo cáo đánh giá tác động môi trƣờngcủa dự án trƣớc đó đã đƣợc cơ
quan có thẩm quyền cấp.
1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi
hoặc dự án đầu tƣ hoặc tài liệu tƣơng đƣơng.
1.3. Mối quan hệ của dự án với các dự án, quy hoạch phát triển do cơ quan
quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt (nêu rõ hiện trạng của các
dự án, quy hoạch phát triển có liên quan đến dự án).
1.4. Trƣờng hợp dự án nằm trong khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công
nghiệp, khu chế xuất và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung khác thì
phải nêu rõ tên gọi của các khu đó, sao và đính kèm các văn ản sau đây (nếu có)
vào Phụ lục của áo cáo ĐTM:
Quyết định phê duyệt áo cáo ĐTM của dự án đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng
của khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung khác.
Văn ản xác nhận việc đã thực hiện, hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ
môi trƣờng phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng
khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung khác.
2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM
2.1. Liệt kê các văn ản pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hƣớng dẫn kỹ
thuật về môi trƣờng làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM và lập áo cáo ĐTM của
dự án.
Lƣu ý: Cần nêu đầy đủ, chính xác về số hiệu, ngày ban hành, trích yếu nội
dung, cơ quan an hành của từng văn ản.
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2.2. Liệt kê đầy đủ các văn ản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn ản
của các cấp có thẩm quyền về dự án.
2.3. Liệt kê các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập đƣợc sử dụng trong quá
trình đánh giá tác động môi trƣờng.
3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trƣờng
- Nêu tóm tắt về việc tổ chức thực hiện ĐTM và lập áo cáo ĐTM của chủ dự
án, trong đó chỉ rõ việc có thuê hay không thuê đơn vị tƣ vấn lập áo cáo ĐTM.
Trƣờng hợp không thuê đơn vị tƣ vấn phải nêu rõ cơ quan Chủ dự án có bộ phận
chuyên môn, cán bộ chuyên trách về môi trƣờng. Trƣờng hợp có thuê đơn vị tƣ
vấn, nêu rõ tên đơn vị tƣ vấn, họ và tên ngƣời đại diện theo pháp luật, địa chỉ liên
hệ của đơn vị tƣ vấn.
- Danh sách (có chữ ký) của những ngƣời trực tiếp tham gia ĐTM và lập báo
cáo ĐTM của dự án.
Lƣu ý: Nêu rõ các thành viên của chủ dự án và các thành viên của đơn vị tƣ
vấn (nếu có), nêu rõ học hàm, học vị, chuyên ngành đào tạo, và nội dung phụ trách
trong quá trình ĐTM của từng thành viên và thông tin về chứng chỉ tƣ vấn ĐTM,
gồm có: số, ngày, tháng, cơ quan cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật về
quản lý và cấp chứng chỉ tƣ vấn ĐTM.
4. Các phƣơng pháp áp dụng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi
trƣờng
Liệt kê đầy đủ các phƣơng pháp đã đƣợc sử dụng cụ thể ở nội dung nào trong
quá trình thực hiện ĐTM và phân thành hai (2) nhóm:
- Các phƣơng pháp ĐTM;
- Các phƣơng pháp khác (điều tra, khảo sát, nghiên cứu, đo đạc, phân tích môi
trƣờng, v.v.).
- Chỉ rõ mục đích áp dụng của từng phƣơng pháp.
Chƣơng 1
MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN
1.1. Tên dự án
Nêu chính xác tên gọi của dự án (theo áo cáo đầu tƣ, áo cáo nghiên cứu khả
thi hoặc tài liệu tƣơng đƣơng của dự án).
1.2. Chủ dự án
Nêu đầy đủ, chính xác tên chủ dự án, địa chỉ và phƣơng tiện liên hệ với chủ dự
án; họ tên và chức danh của ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ dự án.
1.3. Vị trí địa lý của dự án
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Mô tả rõ ràng vị trí địa lý (gồm cả tọa độ theo quy chuẩn hiện hành, ranh
giới…) của địa điểm thực hiện dự án trong mối tƣơng quan với:
Các đối tƣợng tự nhiên (hệ thống đƣờng giao thông; hệ thống sông suối, ao, hồ
và các nguồn nƣớc khác; rừng, khu dự trữ sinh quyển, vƣờn quốc gia, khu bảo tồn
thiên nhiên, khu dự trữ thiên nhiên thế giới…).
Các đối tƣợng kinh tế - xã hội (khu dân cƣ; khu đô thị; các đối tƣợng sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ; các công trình văn hóa, tôn giáo; các di tích lịch sử…).
Các đối tƣợng khác xung quanh khu vực dự án có khả năng ị tác động bởi dự
án.
Lƣu ý: Các thông tin về các đối tƣợng tại mục này phải đƣợc thể hiện trên sơ
đồ vị trí địa lý ở tỷ lệ phù hợp (trƣờng hợp cần thiết, chủ dự án bổ sung bản đồ
hành chính vùng dự án hoặc ảnh vệ tinh) và có chú giải rõ ràng.
Các phƣơng án vị trí (nếu có) và phƣơng án lựa chọn.
Lƣu ý:
- Mô tả cụ thể hiện trạng quản lý và sử dụng đất trên diện tích đất của dự án;
- Cần thuyết minh rõ về sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án với các quy
định pháp luật và các quy hoạch phát triển có liên quan đã đƣợc cấp có thẩm quyền
phê duyệt.
Nội dung chủ yếu của dự án (phƣơng án chọn)
Mô tả mục tiêu của dự án
Khối lƣợng và quy mô các hạng mục công trình của dự án
Liệt kê đầy đủ, mô tả chi tiết về khối lƣợng và quy mô (không gian và thời
gian) của các hạng mục, theo từng giai đoạn của dự án có khả năng gây tác động
đến môi trƣờng trong quá trình thực hiện dự án, kèm theo sơ đồ, bản vẽ mặt bằng
tổng thể bố trí tất cả các hạng mục công trình hoặc các sơ đồ, bản vẽ riêng lẻ cho
từng hạng mục công trình có khả năng gây tác động đến môi trƣờng. Các công
trình đƣợc phân thành 2 loại sau:
Các hạng mục công trình chính: công trình phục vụ mục đích sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ của dự án;
Các hạng mục công trình phụ trợ: giao thông vận tải, ƣu chính viễn thông,
cung cấp điện, cung cấp nƣớc, thoát nƣớc mƣa, thoát nƣớc thải, giải phóng mặt
bằng, di dân tái định cƣ, cây xanh, trạm xử lý nƣớc thải, nơi xử lý hoặc trạm tập
kết chất thải rắn, các công trình bảo vệ rừng, tài nguyên thủy sản, phòng chống
xâm nhập mặn, lan truyền nƣớc phèn, ngăn ngừa thay đổi chế độ thủy văn, phòng
chống xói lở, bồi lắng; các công trình ứng phó sự cố tràn dầu, cháy nổ, sự cố môi
trƣờng và các công trình khác (tùy thuộc vào loại hình dự án).
1.4.3. Biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công xây dựng các hạng mục
công trình của dự án.
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Mô tả chi tiết, cụ thể về các biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công xây
dựng các hạng mục công trình của dự án có khả năng gây tác động xấu đến môi
trƣờng và nêu rõ cơ sở lựa chọn biện pháp, công nghệ.
1.4.4. Công nghệ sản xuất, vận hành
Mô tả chi tiết, cụ thể về công nghệ sản xuất, vận hành của dự án có khả năng
gây tác động xấu đến môi trƣờng và nêu rõ cơ sở lựa chọn công nghệ kèm theo sơ
đồ minh họa.Trên sơ đồ minh họa, chỉ rõ các yếu tố có khả năng phát sinh, nhƣ:
nguồn phát sinh chất thải và các yếu tố gây tác động khác không do chất thải gây
ra nhƣ thay đổi cân bằng nƣớc, bồi lắng, xói lở, chấn động, ồn, xâm phạm vùng
sinh thái tự nhiên, xâm phạm vào khu dân cƣ, điểm di tích, công trình tôn giáo văn
hóa, khu sản xuất, kinh doanh.
1.4.5. Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến
Liệt kê các loại máy móc, thiết bị chính cần có của dự án.
1.4.6. Nguyên, nhiên, vật liệu (đầu vào) và các sản phẩm (đầu ra) của dự án
Liệt kê đầy đủ thành phần và tính chất của các loại nguyên, nhiên, vật liệu (đầu
vào) và các sản phẩm (đầu ra) của dự án kèm theo chỉ dẫn về tên thƣơng mại và
công thức hóa học (nếu có).
1.4.7. Tiến độ thực hiện dự án
Mô tả chi tiết về tiến độ thực hiện các hạng mục công trình theo từng giai đoạn
của dự án từ khi bắt đầu cho đến khi hoàn thành, đi vào vận hành chính thức và có
thể thể hiện dƣới dạng biểu đồ.
1.4.8. Vốn đầu tƣ
Nêu rõ tổng mức đầu tƣ và nguồn vốn đầu tƣ của dự án, trong đó chỉ rõ mức
đầu tƣ cho hoạt động bảo vệ môi trƣờng của dự án.
1.4.9. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án
Thể hiện rõ nhu cầu nhân lực, cơ cấu tổ chức quản lý và mối liên hệ giữa
các phòng, ban; tổ chức ăn ở, sinh hoạt cho công nhân theo các giai đoạn của dự
án. Minh họa các thông tin về tổ chức quản lý của dự án bằng một sơ đồ khối.
Đối với bộ phận chuyên trách về môi trƣờng, phải phản ánh rõ số lƣợng cán
bộ, chuyên môn và trình độ đào tạo.
Yêu cầu:
Trên cơ sở các nội dung chủ yếu của dự án đã đƣợc trình bày ở phần trên (quy
mô của dự án; các giai đoạn của dự án;biện pháp, khối lƣợng thi công các hạng
mục công trình; công nghệ sản xuất, vận hành; nhu cầu về năng lƣợng, nguyên,
nhiên vật liệu, nhu cầu sử dụng nƣớc, thiết bị máy mócvà tiến độ thực hiện), thống
kê tóm tắt các thông tin chính dƣới dạng bảng sau:
Các giai đoạn Các hoạt Tiến

Công

nghệ/cách Các yếu tố môi trƣờng
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của dự án

động

độ
thực
hiện

thức thực hiện

có khả năng phát sinh

1

2

3

4

5

Chuẩn bị

Xâydựng

Vận hành

Giai đoạn khác
(nếu có)
Đối với các dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất trong nội dung
chƣơng này phải làm rõ thêm các thông tin về thực trạng sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ của cơ sở hiện hữu, các công trình, thiết bị, hạng mục, công nghệ sẽ đƣợc
tiếp tục sử dụng trong dự án cải tạo, dự án mở rộng, dự án nâng cấp; các công
trình, thiết bị sẽ thay đổi, điều chỉnh, bổ sung, kết nối với các hạng công trình mới.
Chƣơng 2
ĐIỀU KIỆN MÔI TRƢỜNG TỰ NHIÊN VÀ
KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN
2.1. Điều kiện môi trƣờng tự nhiên
2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất
Đề cập và mô tả những đối tƣợng, hiện tƣợng, quá trình có thể bị tác động bởi
dự án (đối với dự án có làm thay đổi các yếu tố địa lý, cảnh quan; dự án khai thác
khoáng sản và dự án liên quan đến các công trình ngầm thì phải mô tả một cách
chi tiết).
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2.1.2. Điều kiện về khí hậu, khí tƣợng
Nêu rõ các yếu tố khí hậu, khí tƣợng đặc trƣng với chuỗi số liệu đủ dài, phù
hợp với loại hình dự án, địa điểm thực hiện dự án để làm cơ sở đầu vào tính toán,
dự áo các tác động của dự án nhƣ nhiệt độ, hƣớng và vận tốc gió, lƣợng mƣa,
v.v… đặc biệt, chú ý làm rõ các hiện tƣợng bất thƣờng.
2.1.3. Điều kiện thủy văn/hải văn
Mô tả đặc trƣng thủy văn/hải văn với chuỗi số liệu đủ dài, phù hợp với loại
hình dự án, địa điểm thực hiện dự án để làm cơ sở tính toán, dự áo các tác động
của dự án nhƣ mực nƣớc, lƣu lƣợng, tốc độ dòng chảy, v.v..
2.1.4. Hiện trạng chất lƣợng các thành phần môi trƣờng đất, nƣớc, không khí
- Làm rõ chất lƣợng của các thành phần môi trƣờng có khả năng chịu tác động
trực tiếp bởi dự án nhƣ môi trƣờng không khí tiếp nhận trực tiếp nguồn khí thải
của dự án (lƣu ý hơn đến các vùng bị ảnh hƣởng ở cuối các hƣớng gió chủ đạo),
nguồn nƣớc tiếp nhận nƣớc thải của dự án, chất lƣợng đất khu vực dự kiến thực
hiện dự án, v.v..
- Đƣa ra đánh giá, nhận xét về chất lƣợng môi trƣờng so sánh với tiêu chuẩn,
quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng, nhận định về nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm; thực
hiện đánh giá sơ ộ về sức chịu tải của môi trƣờng khu vực dự án trong trƣờng hợp
có đủ cơ sở dữ liệu về môi trƣờng trên cơ sở kết quả lấy mẫu, phân tích các thành
phần môi trƣờng.
- Nêu rõ các vị trí lấy mẫu phân tích chất lƣợng các thành phần môi trƣờng
theo quy định hiện hành.
- Các điểm đo đạc, lấy mẫu phải có mã số, tọa độ, có chỉ dẫn về thời gian, địa
điểm, đồng thời, phải đƣợc thể hiện bằng các biểu, bảng rõ ràng và đƣợc minh họa
bằng sơ đồ bố trí các điểm trên nền bản đồ khu vực thực hiện dự án. Việc đo đạc,
lấy mẫu, phân tích phải tuân thủ quy trình, quy phạm về quan trắc, phân tích môi
trƣờng và phải đƣợc thực hiện bởi đơn vị chức năng đƣợc cấp có thẩm quyền công
nhận đủ điều kiện.
- Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án với đặc điểm môi
trƣờng tự nhiên khu vực dự án.
Lƣu ý: Đối với dự án có liên quan đến phóng xạ, trong mục 2.1.4 cần trình bày
rõ hoạt động quan trắc phóng xạ, kết quả quan trắc; đánh giá hiện trạng và sơ ộ
phân tích nguyên nhân.
2.1.5. Hiện trạng tài nguyên sinh vật
Hiện trạng đa dạng sinh học của khu vực dự án và các khu vực chịu ảnh hƣởng
của dự án, bao gồm:
- Số liệu, thông tin về đa dạng sinh học trên cạn có thể bị tác động bởi dự án,
bao gồm: nơi cƣ trú, các vùng sinh thái nhạy cảm (đất ngập nƣớc nội địa, khu bảo
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tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, khu di sản thiên nhiên thế giới trong và lân
cận khu vực dự án); khoảng cách từ dự án đến các vùng sinh thái nhạy cảm gần
nhất; diện tích các loại rừng (nếu có); danh mục và hiện trạng các loài thực vật,
động vật hoang dã, trong đó có các loài nguy cấp, quí, hiếm đƣợc ƣu tiên ảo vệ,
các loài đặc hữu có trong vùng có thể bị tác động do dự án.
- Số liệu, thông tin về đa dạng sinh học biển và đất ngập nƣớc ven biển có thể
bị tác động bởi dự án, bao gồm: đặc điểm hệ sinh thái biển và đất ngập nƣớc ven
biển, danh mục và hiện trạng các loài phiêu sinh, động vật đáy, cá và tài nguyên
thủy, hải sản khác (nếu có).
Yêu cầu đối với mục 2.1:
- Cần có số liệu mới nhất về điều kiện môi trƣờng tự nhiên trên cơ sở khảo sát
thực tế do chủ đầu tƣ hoặc đơn vị tƣ vấn thực hiện. Nếu là số liệu của các đơn vị
khác cần ghi rõ nguồn, thời gian khảo sát.
- Chỉ dẫn nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng.
2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
2.2.1. Điều kiện về kinh tế
Nêu rõ các hoạt động kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải,
khai khoáng, du lịch, thƣơng mại, dịch vụ và các ngành khác), nghề nghiệp, thu
nhập của các hộ bị ảnh hƣởng do các hoạt động triển khai dự án.
2.2.2. Điều kiện về xã hội
- Nêu rõ đặc điểm dân số, điều kiện y tế, văn hóa, giáo dục, mức sống, tỷ lệ hộ
nghèo, các công trình văn hóa, xã hội, tôn giáo, tín ngƣỡng, di tích lịch sử, khu dân
cƣ, khu đô thị và các công trình liên quan khác chịu tác động của dự án.
- Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án với đặc điểm
kinh tế - xã hội khu vực dự án.
Yêu cầu đối với mục 2.2:
Số liệu về kinh tế - xã hội phải đƣợc cập nhật tại thời điểm thực hiện ĐTM và
đƣợc trích dẫn về nguồn gốc, thời gian, đảm bảo độ tin cậy;
Đối với các dự án đầu tƣ vào khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, nội
dung của mục 2.2 chỉ nêu hoạt động đầu tƣ phát triển và hoạt động bảo vệ môi
trƣờng của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung.
Chƣơng 3
ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN
Nguyên tắc chung: Việc đánh giá, dự áo tác động của dự án đến môi
trƣờng tự nhiên, kinh tế xã hội và cộng đồng dân cƣ đƣợc thực hiện theo các giai
đoạn chuẩn bị, xây dựng, vận hành và giai đoạn khác (tháo dỡ, đóng cửa, cải tạo
phục hồi môi trƣờng và các hoạt động khác có khả năng gây tác động đến môi
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trƣờng) của dự án (nếu có) và phải đƣợc cụ thể hóa cho từng nguồn gây tác động,
đến từng đối tƣợng bị tác động. Mỗi tác động đều phải đƣợc đánh giá cụ thể, chi
tiết về mức độ, về quy mô không gian và thời gian (đánh giá định lƣợng, định tính,
chi tiết và cụ thể cho dự án đó ằng các phƣơng pháp tính toán hoặc mô hình hóa
(trong các trƣờng hợp có thể sử dụng mô hình) để xác định các tác động).
3.1. Đánh giá, dự áo tác động
3.1.1. Đánh giá, dự áo các tác động trong giai đoạn chuẩn bị của dự án
Việc đánh giá, dự áo tác động trong giai đoạn này cần tập trung vào các nội
dung chính sau:
- Đánh giá tính ph hợp của vị trí dự án với điều kiện môi trƣờng tự nhiên và
kinh tế-xã hội khu vực thực hiện dự án.
- Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cƣ (đặc biệt đối
với các hộ dân bị mất đất ở, đất canh tác, mất việc làm).
- Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng (phát quang thảm
thực vật, san lấp tạo mặt bằng và hoạt động khác).
3.1.2. Đánh giá, dự áo các tác động trong giai đoạn thi công xây dựng dự án
Việc đánh giá, dự áo tác động trong giai đoạn này cần phải tập trung vào
các nội dung chính sau:
- Đánh giá, dự áo tác động của hoạt động khai thác vật liệu xây dựng phục vụ
dự án (nếu thuộc phạm vi dự án);
- Đánh giá, dự áo tác động của hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây
dựng, máy móc thiết bị;
- Đánh giá, dự áo tác động của hoạt động thi công các hạng mục công trình
của dự án hoặc các hoạt động triển khai thực hiện dự án (đối với các dự án không
có các hạng mục công trình xây dựng).
3.1.3. Đánh giá, dự áo các tác động trong giai đoạn hoạt động/vận hành của
dự án
Việc đánh giá, dự áo tác động trong giai đoạn hoạt động/vận hành dự án
cần phải tập trung vào các nội dung chính sau:
- Đánh giá, dự áo tác động của các nguồn phát sinh chất thải (khí, lỏng, rắn)
- Đánh giá, dự áo tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải.
3.1.4. Đánh giá, dự áo tác động giai đoạn khác (tháo dỡ, đóng cửa, cải tạo,
phục hồi môi trƣờng và các hoạt động khác có khả năng gây tác động đến môi
trƣờng) của dự án (nếu có).
Việc đánh giá, dự áo tác động trong giai đoạn này cần tập trung dự báo các
nguồn chất thải tồn lƣu sau giai đoạn vận hành và những vấn đề môi trƣờng liên
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quan đến hoạt động phá dỡ các công trình, phục hồi, cải tạo môi trƣờng khu vực
dự án.
Yêu cầu đối với các mục 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 và 3.1.4:
- Từng nguồn gây tác động phải đƣợc đánh giá tác động theo đối tƣợng bị tác
động, phạm vi, mức độ tác động, xác suất xảy ra tác động, khả năng phục hồi của
các đối tƣợng bị tác động;
- Cần làm rõ nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải: cần cụ thể hóa về
thải lƣợng, tải lƣợng và nồng độ của tất cả các thông số chất thải đặc trƣng cho dự
án và so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, cụ thể hóa về
không gian và thời gian phát sinh chất thải;
- Cần làm rõ nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải (tiếng ồn, độ
rung, xói mòn, trƣợt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; bồi
lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ, đáy iển; thay đổi mực nƣớc mặt, nƣớc ngầm;
xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; mất rừng, thảm thực vật, động vật hoang dã, tác
động đến hệ sinh thái nhạy cảm, suy thoái các thành phần môi trƣờng vật lý và
sinh học; biến đổi đa dạng sinh học, các tác động do biến đổi khí hậu và các nguồn
gây tác động không liên quan đến chất thải khác);
- Các tác động tiêu cực và tích cực quan trọng nhất cần đƣợc đánh giá, dự báo
gồm: tác động đến các thành phần môi trƣờng tự nhiên; tác động đến đa dạng sinh
học; tác động đến sức khỏe cộng đồng; tác động đến biến đổi khí hậu;
- Việc đánh giá, dự áo các tác động đến sức khỏe cộng đồng phải làm rõ đƣợc
mức độ của các tác động gắn với quy mô và phạm vi cộng đồng chịu tác động;
- Đối với dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất phải đánh giá, dự
áo tác động tích lũy (tổng hợp) những nguồn thải mới và nguồn phát thải ở cơ sở
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hiện hữu.
3.1.5. Đánh giá, dự áo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án
- Việc đánh giá, dự áo tác động đến môi trƣờng và sức khỏe cộng đồng do các
rủi ro, sự cố của dự án gây ra cần dựa trên cơ sở kết quả dự báo rủi ro, sự cố của
dự án đầu tƣ ( áo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tƣơng đƣơng) hoặc dựa trên
cơ sở giả định các rủi ro, sự cố xảy ra trong các giai đoạn của dự án (chuẩn bị, thi
công xây dựng, vận hành và giai đoạn khác (nếu có));
- Chỉ dẫn cụ thể về mức độ, không gian và thời gian xảy ra tác động do rủi ro,
sự cố.
3.2. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo
Nhận xét khách quan về mức độ tin cậy, chi tiết của những kết quả đánh giá,
dự báo về các tác động môi trƣờng có khả năng xảy ra trong quá trình triển khai dự
án. Đối với các vấn đề còn thiếu độ tin cậy cần thiết, phải nêu rõ các lý do khách
quan, chủ quan (nhƣ thiếu thông tin, dữ liệu; số liệu, dữ liệu hiện có đã ị lạc hậu;
số liệu, dữ liệu tự tạo lập chƣa có đủ độ chính xác, tin cậy; thiếu hoặc độ tin cậy
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của phƣơng pháp đánh giá có hạn; trình độ chuyên môn của đội ngũ cán ộ về
ĐTM có hạn; các nguyên nhân khác).
Lƣu ý: Việc đánh giá, dự áo các tác động không liên quan đến chất thải (nhƣ
tiếng ồn, độ rung, xói mòn, trƣợt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ,
bờ biển; bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ, đáy iển; thay đổi mực nƣớc mặt,
nƣớc ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; mất rừng, thảm thực vậy, suy thoái
các thành phần môi trƣờng vật lý; mất, suy giảm đa dạng sinh học, v.v…) phải làm
rõ đƣợc quy mô, mức độ của các tác động gắn với yếu tố thời gian và đối tƣợng
chịu tác động.
Chƣơng 4
BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC
VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ RỦI RO, SỰ CỐ CỦA DỰ ÁN
4.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án
4.1.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án trong
giai đoạn chuẩn bị
4.1.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án trong
giai đoạn thi công xây dựng
4.1.3. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án trong
giai đoạn vận hành
4.1.4. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án trong
giai đoạn khác (nếu có)
4.2. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án
4.2.1. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong
giai đoạn chuẩn bị
4.2.2. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong
giai đoạn thi công xây dựng
4.2.3. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong
giai đoạn vận hành
4.2.4. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong
giai đoạn khác (nếu có)
Trên cơ sở kết quả đánh giá, dự áo các tác động đến môi trƣờng và sức khỏe
cộng đồng do các rủi ro, sự cố của dự án gây ra cần đề xuất các biện pháp quản lý,
phòng ngừa, ứng phó trong trƣờng hợp xảy ra các sự cố, rủi ro theo từng giai đoạn
của dự án (chuẩn bị, thi công xây dựng, vận hành và giai đoạn khác (nếu có)).
4.3. Phƣơng án tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng
- Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi
trƣờng.
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- Nêu rõ tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trƣờng.
Yêu cầu:
- Đối với mỗi giai đoạn nêu tại mục 4.1 và 4.2 Phụ lục này, việc đề ra các biện
pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động đến môi trƣờng và sức khỏe cộng đồng cần
phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:
+ Mỗi tác động tiêu cực đã đƣợc đánh giá dự áo trong Chƣơng 3 đều phải có
biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tƣơng ứng. Trong trƣờng hợp không thể có biện
pháp khả thi thì phải nêu rõ lý do và có kiến nghị về phƣơng hƣớng, cách thức giải
quyết;
+ Phải nêu rõ sau khi áp dụng các biện pháp giảm thiểu, các tác động tiêu cực
sẽ đƣợc giảm đến mức nào, có so sánh đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn,
quy định hiện hành.
+ Mỗi biện pháp đƣa ra phải đƣợc cụ thể hóa về tính khả thi của biện pháp,
không gian, thời gian và hiệu quả áp dụng của biện pháp;
+ Trƣờng hợp các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác động tiêu cực
của dự án liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức, phải kiến nghị cụ thể tên các cơ
quan, tổ chức đó và đề xuất phƣơng án phối hợp giải quyết;
- Đối với dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất nội dung của các
Điểm 4.1.3 và 4.2.3 Phụ lục này cần nêu rõ kết quả của việc áp dụng các biện pháp
phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi
trƣờng của cơ sở đang hoạt động và phân tích các nguyên nhân của các kết quả đó;
hiện trạng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng hiện có của cơ sở đang
hoạt động và mối liên hệ của các công trình, biện pháp này với hệ thống công
trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng của dự án.
Chƣơng 5
CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG
5.1. Chƣơng trình quản lý môi trƣờng
Chƣơng trình quản lý môi trƣờng đƣợc thiết lập trên cơ sở tổng hợp kết quả
của các Chƣơng 1, 3, 4 dƣới dạng bảng nhƣ sau:
Các giai Các
đoạn của hoạt
dự án
động
của
dự án

Các tác
động
môi
trƣờng

Các công
trình,
biện
pháp bảo
vệ môi
trƣờng

Kinh phí
thực hiện
các công
trình, biện
pháp bảo
vệ
môi
trƣờng

Thời
gian
thực
hiện và
hoàn
thành

Trách
nhiệm
tổ chức
thực
hiện

Trách
nhiệm
giám
sát

1

3

4

5

6

7

8

2

Trang 686

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ver 1.0

Chuẩn bị

Xâydựng

Vận hành

Giai đoạn
khác của
dự án (nếu
có)
5.2. Chƣơng trình giám sát môi trƣờng
Chƣơng trình giám sát môi trƣờng phải đƣợc đặt ra cho suốt quá trình thực
hiện dự án, đƣợc thiết kế theo các giai đoạn chuẩn bị, thi công xây dựng, vận hành
và giai đoạn khác của dự án (nếu có), trong đó ao gồm các nội dung giám sát chất
thải và giám sát các vấn đề môi trƣờng khác, cụ thể nhƣ sau:
- Giám sát nƣớc thải và khí thải: phải giám sát lƣu lƣợng thải và các thông số
đặc trƣng của các nguồn nƣớc thải, khí thải sau xử lý với tần suất tối thiểu 01
lần/03 tháng (trừ trƣờng hợp pháp luật có quy định khác); vị trí các điểm giám sát
phải đƣợc mô tả rõ và thể hiện trên sơ đồ với chú giải rõ ràng.
- Giám sát chất thải rắn: giám sát tổng lƣợng thải (khi có chất thải phát sinh)
tại vị trí lƣu giữ tạm thời.
- Việc giám sát tự động liên tục chất thải thực hiện theo quy định có liên quan
của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, cụ thể:
+ Giám sát tự động liên tục nƣớc thải: ngoài việc giám sát định kỳ, việc giám
sát tự động liên tục nƣớc thải áp dụng đối với nƣớc thải sau xử lý tại trạm xử lý
nƣớc thải tập trung của dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp; nƣớc thải sau xử
lý của dự án nằm ngoài khu công nghiệp có quy mô xả nƣớc thải từ 1.000 m3/ngày
đêm trở lên (không bao gồm nƣớc làm mát).
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+ Giám sát tự động liên tục khí thải: ngoài việc giám sát định kỳ, việc giám sát
tự động liên tục khí thải sau xử lý áp dụng đối với các dự án: sản xuất xi măng;
nhà máy nhiệt điện (trừ nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu khí tự nhiên); sản
xuất phôi thép công suất trên 200.000 tấn sản phẩm/năm; nhà máy sản xuất hóa
chất và phân bón hóa học công suất trên 10.000 tấn sản phẩm/năm; nhà máy công
nghiệp sản xuất dầu mỏ công suất trên 10.000 tấn sản phẩm/năm; lò hơi công
nghiệp công suất trên 20 tấn hơi/giờ.
- Giám sát môi trƣờng xung quanh: chỉ áp dụng cho giai đoạn hoạt động của
các dự án có phát sinh phóng xạ với tần suất tối thiểu 01 lần/06 tháng; vị trí các
điểm giám sát phải đƣợc lựa chọn để đảm bảo tính đại diện và phải đƣợc mô tả rõ
kèm theo sơ đồ minh họa.
- Giám sát các vấn đề môi trƣờng khác (trong trƣờng hợp dự án có thể gây tác
động đến): các hiện tƣợng trƣợt, sụt, lở, lún, xói lở bồi lắng; sự thay đổi mực nƣớc
mặt, nƣớc ngầm, xâm nhập mặn, xâm nhập phèn, các loài nguy cấp, quý hiếm
đƣợc ƣu tiên ảo vệ nhằm theo dõi đƣợc sự biến đổi theo không gian và thời gian
của các vấn đề này với tần suất tối thiểu 01 lần/06 tháng.
Yêu cầu:
- Đối với giám sát chất thải: chỉ thực hiện giám sát các loại chất thải hoặc
thông số có trong chất thải mà dự án có khả năng phát thải ra môi trƣờng;
- Phải thiết kế vị trí lấy mẫu chất thải theo quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn
hiện hành (nếu có);
- Việc lấy mẫu, đo đạc, phân tích các thông số môi trƣờng phải đƣợc thực hiện
bởi các đơn vị đƣợc cấp có thẩm quyền công nhận đủ điều kiện;
- Kết quả giám sát các thông số môi trƣờng phải đƣợc đối sánh với các tiêu
chuẩn, quy chuẩn hiện hành;
Chƣơng 6
THAM VẤN CỘNG ĐỒNG (nếu có)
6.1. Tóm tắt về quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng
Nêu tóm tắt quá trình tổ chức tham vấn ý kiến bằng văn ản của Ủy ban
nhân dân cấp xã, tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án và quá trình tổ chức
tham vấn cộng đồng dân cƣ chịu tác động trực tiếp bởi dự án dƣới hình thức họp
cộng đồng dân cƣ nhƣ sau:
6.1.1. Tóm tắt về quá trình tổ chức tham vấn Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ
chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án
Mô tả rõ quá trình tổ chức tham vấn cộng đồng đã đƣợc thực hiện và nêu rõ số,
ký hiệu, thời gian ban hành của văn ản do chủ dự án gửi đến Ủy ban nhân dân cấp
xã nơi thực hiện dự án và các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án; số, ký
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hiệu, thời gian ban hành của văn ản trả lời của Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ
chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án.
Trƣờng hợp không nhận đƣợc ý kiến trả lời bằng văn ản của một số Ủy ban
cấp xã, tổ chức chịu tác động, phải chứng minh việc đã gửi văn ản đến các cơ
quan này nhƣng không nhận đƣợc ý kiến phản hồi.
6.1.2. Tóm tắt về quá trình tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cƣ chịu tác
động trực tiếp bởi dự án
Nêu rõ việc phối hợp của chủ dự án với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện
dự án trong việc đồng chủ trì họp tham vấn cộng đồng dân cƣ chịu tác động trực
tiếp bởi dự án, trong đó làm rõ thông tin về các thành phần tham gia cuộc họp.
6.2. Kết quả tham vấn cộng đồng
6.2.1. Ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức chịu tác động trực tiếp
bởi dự án
Nêu rõ các ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức chịu tác động
trực tiếp về các nội dung của áo cáo ĐTM và các kiến nghị kèm theo (nếu có).
6.2.2. Ý kiến của đại diện cộng đồng dân cƣ chịu tác động trực tiếp bởi dự án
Nêu tóm tắt các ý kiến góp ý với trình bày của chủ dự án về nội dung báo cáo
ĐTM của dự án tại cuộc họp tham vấn cộng đồng dân cƣ; kiến nghị của cộng đồng
dân cƣ.
6.2.3. Ý kiến phản hồi và cam kết của chủ dự án đối với các đề xuất, kiến nghị,
yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cƣ đƣợc tham vấn
Nêu rõ những ý kiến tiếp thu và giải trình những ý kiến không tiếp thu của chủ
dự án đối với các ý kiến góp ý, kiến nghị, yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cộng
đồng dân cƣ đƣợc tham vấn; cam kết của chủ dự án về việc thực hiện những ý kiến
tiếp thu.
Lƣu ý: Bản sao các văn ản của chủ dự án gửi xin ý kiến tham vấn, văn ản trả
lời của các cơ quan, tổ chức đƣợc xin ý kiến; bản sao Biên bản họp tham vấn cộng
đồng dân cƣ chịu tác động trực tiếp bởi dự án phải đƣợc đính kèm tại Phụ lục của
áo cáo ĐTM.
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT
1. Kết luận
Phải có kết luận về các vấn đề, nhƣ: đã nhận dạng và đánh giá đƣợc hết các tác
động chƣa, vấn đề gì còn chƣa dự áo đƣợc; đánh giá tổng quát về mức độ, quy
mô của các tác động đã xác định; mức độ khả thi của các biện pháp giảm thiểu tác
động tiêu cực và phòng chống, ứng phó các sự cố, rủi ro môi trƣờng; các tác động
tiêu cực nào không thể có biện pháp giảm thiểu vì vƣợt quá khả năng cho phép của
chủ dự án và nêu rõ lý do.
2. Kiến nghị
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Kiến nghị với các cấp, các ngành liên quan giúp giải quyết các vấn đề vƣợt khả
năng giải quyết của dự án.
3. Cam kết
Các cam kết của chủ dự án về việc thực hiện chƣơng trình quản lý môi trƣờng,
chƣơng trình giám sát môi trƣờng nhƣ đã nêu trong Chƣơng 5 ( ao gồm các tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng mà dự án bắt buộc phải áp dụng); thực hiện
các cam kết với cộng đồng nhƣ đã nêu tại mục 6.2.3 Chƣơng 6 của áo cáo ĐTM;
tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trƣờng có liên quan trong các giai đoạn
của dự án gồm:
- Các cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trƣờng sẽ thực hiện và
hoàn thành trong giai đoạn chuẩn bị của dự án;
- Các cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trƣờng sẽ thực hiện và
hoàn thành trong các giai đoạn xây dựng của dự án;
- Các cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trƣờng sẽ đƣợc thực hiện
trong giai đoạn từ khi dự án đi vào vận hành chính thức cho đến khi kết thúc dự
án;
- Các cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trƣờng sẽ đƣợc thực hiện
trong giai đoạn đóng cửa dự án (nếu có);
- Cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trƣờng trong trƣờng hợp các sự
cố, rủi ro môi trƣờng xảy ra do triển khai dự án.
CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO
Liệt kê các nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo (không phải do chủ dự án tự tạo
lập) trong quá trình đánh giá tác động môi trƣờng (tác giả, thời gian, tên gọi, nơi
phát hành của tài liệu, dữ liệu).
Yêu cầu: Các tài liệu tham khảo phải liên kết chặt chẽ với phần thuyết minh
của áo cáo ĐTM.
PHỤ LỤC
Đính kèm trong Phụ lục của áo cáo ĐTM các loại tài liệu sau đây:
- Bản sao các văn ản pháp lý liên quan đến dự án (không bao gồm các văn
bản pháp lý chung của Nhà nƣớc);
- Các sơ đồ (bản vẽ, bản đồ) khác liên quan đến dự án nhƣng chƣa đƣợc thể
hiện trong các chƣơng của áo cáo ĐTM;
- Các phiếu kết quả phân tích các thành phần môi trƣờng (không khí, tiếng ồn,
nƣớc, đất, trầm tích, tài nguyên sinh vật…) có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh
của Thủ trƣởng cơ quan phân tích và đóng dấu;
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- Bản sao các văn ản liên quan đến tham vấn cộng đồng và các phiếu điều tra
xã hội học (nếu có);
- Các hình ảnh liên quan đến khu vực dự án (nếu có);
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).
Yêu cầu: Các tài liệu nêu trong Phụ lục phải liên kết chặt chẽ với phần thuyết
minh của áo cáo ĐTM.
19. Thủ tục Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo
lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tƣ nhân, công ty TNHH, công ty
cổ phần, công ty hợp danh)
Thông tin chung:
Mã số thủ tục

527

Lĩnh vực TK

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Cơ quan thực
hiện

Sở Kế hoạch và đầu tƣ

Đối
tƣợng
thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Cách
thức
thực hiện

Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc
ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng
ký doanh nghiệp trực tiếp hoặc Ngƣời đại diện theo pháp luật
nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình
trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn giải
quyết

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ
hợp lệ.

Lệ phí thực
hiện

100.000 đồng (Thông tƣ số 176/2012/TT-BTC) (Nộp tại thời
điểm gửi Thông báo).

Kết quả thực
hiện

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Cơ sở pháp lý

• Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
(Luật Doanh nghiệp); • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày
14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định số
78/2015/NĐ-CP); • Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày
01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký
doanh nghiệp (Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT); • Thông tƣ số
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176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký
doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin
doanh nghiệp (Thông tƣ số 176/2012/TT-BTC); Quyết định số
759/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc công bố thủ tục hành chính đã
đƣợc chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và
Đầu tƣ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Các ƣớc thực hiện:
- Trình tự thực hiện:
Bƣớc 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bƣớc 2: Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy
quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và
thanh toán lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp Tỉnh của tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Khi nộp hồ sơ, ngƣời đi nộp phải xuất trình những giấy tờ sau: Giấy CMND
hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. Trƣờng hợp
doanh nghiệp ủy quyền cho ngƣời đại diện của mình nộp hồ sơ đăng ký doanh
nghiệp, ngƣời đƣợc ủy quyền xuất trình Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc các giấy
tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và văn ản ủy quyền theo quy định của pháp
luật.
- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:
+ Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ giấy tờ theo quy định thì viết Biên nhận hồ sơ giao
cho ngƣời nộp.
+ Trƣờng hợp thiếu thì cán bộ tiếp nhận hƣớng dẫn để bổ sung hồ sơ theo quy
định.
Bƣớc 3: Quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ:
Trƣờng hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.
Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký
kinh doanh sẽ thông áo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn ản
trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (sáng từ 8 giờ
đến 11 giờ; chiều từ 14 giờ đến 16 giờ), trừ các ngày nghỉ theo quy định.
Bƣớc 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh
của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
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- Ngƣời đến nhận kết quả xuất trình một trong các giấy tờ sau: Biên nhận hồ sơ
và giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
Trƣờng hợp doanh nghiệp ủy quyền cho ngƣời đại diện của mình nhận hồ sơ đăng
ký doanh nghiệp, ngƣời đƣợc ủy quyền xuất trình Biên nhận hồ sơ, Giấy CMND
hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và văn ản ủy
quyền theo quy định của pháp luật.
- Cán bộ giao trả kết quả kiểm tra Biên nhận hồ sơ, giao Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và hƣớng dẫn ngƣời nhận ký vào phiếu luân
chuyển theo dõi hồ sơ.
- Cách thức thực hiện: Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc
ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký
doanh nghiệp trực tiếp hoặc Ngƣời đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký
doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về
đăng ký doanh nghiệp.
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa
điểm kinh doanh (Phụ lục II-11, Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT).d) Số lƣợng hồ
sơ: 01 ộ.
- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ
hồ sơ hợp lệ.
- Cơ quan thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tƣ.
- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm
kinh doanh
- Lệ phí: 100.000 đồng (Thông tƣ số 176/2012/TT-BTC) (Nộp tại thời điểm
gửi Thông báo).
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
· Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập
địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-11, Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT);
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Đƣợc quy định tại Điều 46 Luật Doanh
nghiệp và Điều 33 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp);
· Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký
doanh nghiệp (Nghị định số 78/2015/NĐ-CP);
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· Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT);
· Thông tƣ số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp,
đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp (Thông tƣ số
176/2012/TT-BTC);
Tài liệu, biểu mẫu:
Phụ lục II-11

TÊN DOANH NGHIỆP
Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……, ngày…… tháng…… năm ……
THÔNG BÁO

Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/
lập địa điểm kinh doanh
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………….
Tên
doanh
nghiệp
(ghi
..............................................................

bằng

chữ

Mã
số
doanh
nghiệp/Mã
..........................................................................

in
số

hoa):
thuế:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số
doanh
nghiệp/mã
số
thuế):
.............................................................................................
Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/
Thông báo lập địa điểm kinh doanh với các nội dung sau:
1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng
Việt (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................................................
Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nƣớc
ngoài (nếu có): ………............................................................................................
Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có):
............................................................................................................................
2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:
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Số
nhà,
ngách,
...............................................

ngõ,

hẻm,

đƣờng

phố/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ............................................................................................
Quận/Huyện/Thị
xã/Thành
............................................................

phố

thuộc

tỉnh:

Tỉnh/Thành phố: ..................................................................................................
Điện thoại: .............................................................. Fax: ....................................
Email: .................................................................... Website: .............................
3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:
a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh):
STT

Tên ngành

Mã ngành

b) Nội dung hoạt
...........................................

động

4. Ngƣời
kinh doanh:

chi

đứng

đầu

(đối

văn

với

nhánh/văn

phòng

phòng
đại

đại

diện/địa

diện):
điểm

Họ tên ngƣời đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): ............................. Giới tính:
........
Sinh ngày: ................. /...... /...... Dân tộc: ....................
.....................

Quốc tịch:

Chứng
minh
nhân
......................................................

dân

dân/Căn

Ngày
cấp:
..................
............................................................

cƣớc
/......

công
/......

Nơi

số:
cấp:

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ......................
Số giấy chứng thực cá nhân: ................................................................................
Ngày cấp: .................. /...... /...... Ngày hết hạn: ....... /...... /...... Nơi cấp:
..............
Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú:
Số
nhà,
ngách,
...............................................

hẻm,

đƣờng

ngõ,

phố/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ............................................................................................
Quận/Huyện/Thị
xã/Thành
............................................................

phố

thuộc

tỉnh:
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Tỉnh/Thành phố: ..................................................................................................
Quốc gia: ............................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:
Số
nhà,
ngách,
...............................................

hẻm,

ngõ,

đƣờng

phố/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ............................................................................................
Quận/Huyện/Thị
xã/Thành
............................................................

phố

thuộc

tỉnh:

Tỉnh/Thành phố: ..................................................................................................
Quốc gia: ............................................................................................................
Điện thoại: .............................................................. Fax: ....................................
Email: .................................................................... Website: .............................
5. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trƣờng hợp đăng ký hoạt động địa
điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):
Tên chi nhánh: ....................................................................................................
Địa chỉ chi nhánh: ...............................................................................................
Mã
số
chi
nhánh/Mã
.........................................................

số

thuế

của

chi

nhánh:

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trƣờng hợp không có mã số
chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ...................................................................
6. Thông tin đăng ký thuế:
STT

Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo
thuế khác địa chỉ trụ sở chính):
Số
nhà,
đƣờng
……………………………………

phố/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ……………………………………………….
1

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………...
Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………
Điện thoại: …………………………………Fax: …………………..
Email:
…………………………………………………………………

2

Ngày bắt đầu hoạt động (trƣờng hợp chi nhánh/văn phòng đại
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diện/địa điểm kinh doanh đƣợc dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ
ngày đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì không cần
kê khai nội dung này): …../…../…….
Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):
3

Hạch toán độc lập
Hạch toán phụ thuộc
Năm tài chính:

4

Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….
(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

5

Tổng số lao động: ........................................

6

Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT (có/không):...........................

7

Đăng ký xuất khẩu (có/không): ……………………………………
Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):

8

Tài khoản ngân hàng: ……………………………………………….
Tài khoản kho bạc: ………………………………………………….
Giá trị gia tăng
Tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất, nhập khẩu
Tài nguyên
Thu nhập doanh nghiệp

9

Môn bài
Tiền thuê đất
Phí, lệ phí
Thu nhập cá nhân
Khác
Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):
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Ngành, nghề
……………..

kinh

doanh/Nội

dung

hoạt

động

chính[1]:

Doanh nghiệp cam kết:
- Trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở
hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và đƣợc sử dụng đúng mục đích
theo quy định của pháp luật;
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác,
trung thực của nội dung Thông báo này.

[1] Chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động liệt kê tại
mục 3 dự kiến là nội dung hoạt động chính của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa
điểm kinh doanh tại thời điểm đăng ký.
[2] Người ký Thông báo thực hiện theo quy định tại điểm e Khoản 2 Điều 33 Nghị
định số 78/2015/NĐ-CP, Khoản 2 Điều 6 Thông tư này và ký trực tiếp vào phần
này.
20. Thủ tục Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công
trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn h a, tƣợng
đài, tranh hoành tráng đƣợc xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đƣờng
phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án c vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc
ngoài
Thông tin chung:

Mã số thủ tục

1189

Lĩnh vực TK

Hoạt động xây dựng

Cơ quan thực
hiện

Sở Xây Dựng

Đối tƣợng thực
hiện

Chủ đầu tƣ

Cách thức thực
hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đƣờng ƣu điện hoặc nộp hồ sơ
qua mạng.
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Thời hạn giải
quyết

- Thời hạn giải quyết: + Thời gian giải quyết theo quy định: *
Trƣờng hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng: Không quá 30 ngày
làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; * Trƣờng hợp gia hạn,
cấp lại giấy phép xây dựng: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. + Thời gian giải quyết sau khi cắt
giảm: * Trƣờng hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng: Không quá
20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; * Trƣờng hợp
gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng: Không quá 04 ngày làm
việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí
hiện

Theo quy định của Bộ Tài chính.

thực

Kết quả thực
hiện

Giấy phép

Cơ sở pháp lý

+ Luật Xây dựng 2014; + Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày
18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng; +
Thông tƣ số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trƣởng Bộ
Xây dựng hƣớng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; + Quyết định
số 838/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ trƣởng Bộ Xây dựng về
việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành
chính đƣợc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ
trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng
quản lý nhà nƣớc của Bộ Xây dựng

Các ƣớc thực hiện:
- Trình tự thực hiện:
+ Trƣờng hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng:
* Bƣớc 1: Chủ đầu tƣ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;
* Bƣớc 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung
cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với thành phần hồ sơ
theo quy định của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc:
** Trƣờng hợp hồ sơ đã hội đủ các điều kiện theo quy định của thủ tục hành
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, phiếu
kiểm soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy định;
** Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hội đủ các điều kiện theo quy định thì hƣớng dẫn
hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng theo quy định.
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* Bƣớc 3: Bàn giao hồ sơ đã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết:
** Kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ, Sở Xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ,
kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xác định tài
liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để
thông báo một lần bằng văn ản cho chủ đầu tƣ ổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trƣờng
hợp hồ sơ ổ sung chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu theo văn ản thông báo thì Sở Xây
dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn ản hƣớng dẫn cho chủ đầu tƣ tiếp tục
hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tƣ có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn
bản thông áo. Trƣờng hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng đƣợc các nội
dung theo thông báo thì Sở Xây dựng có trách nhiệm thông áo đến chủ đầu tƣ về
lý do không điều chỉnh giấy phép xây dựng;
** Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình
có trong hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng, Sở Xây dựng có trách
nhiệm đối chiếu các điều kiện theo quy định để gửi văn ản lấy ý kiến của các cơ
quan quản lý nhà nƣớc về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo
quy định của pháp luật;
** Đối với công trình kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà
nƣớc đƣợc hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn ản về những nội dung thuộc
chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn quy định, nếu các cơ quan này không có
ý kiến thì đƣợc coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc
chức năng quản lý của mình; Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết
định việc điều chỉnh giấy phép xây dựng.
+Trƣờng hợp gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng:
* Bƣớc 1: Chủ đầu tƣ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;
* Bƣớc 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung
cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với thành phần hồ sơ
theo quy định của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc:
** Trƣờng hợp hồ sơ đã hội đủ các điều kiện theo quy định của thủ tục hành
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, phiếu
kiểm soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy định;
** Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hội đủ các điều kiện theo quy định thì hƣớng dẫn
hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng theo quy định.
* Bƣớc 3: Bàn giao hồ sơ đã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết:
Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây
dựng có trách nhiệm xem xét gia hạn giấy phép xây dựng hoặc cấp lại giấy phép
xây dựng.
+ Bƣớc 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập
trung cấp tỉnh.
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+Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần
(sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ; chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút), trừ các
ngày lễ, tết.
- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đƣờng ƣu điện hoặc
nộp hồ sơ qua mạng.
- Thành phần hồ sơ, số lƣợng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ:
* Đối với trƣờng hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng:
** Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng ( quy định tại Phụ lục số 2
Thông tƣ số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trƣởng Bộ Xây dựng hƣớng
dẫn về cấp giấy phép xây dựng);
** Bản chính giấy phép xây dựng đã đƣợc cấp;
** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt
đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị điều chỉnh tỷ lệ 1/50 - 1/200;
** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn ản phê duyệt điều chỉnh
thiết kế của ngƣời có thẩm quyền theo quy định kèm theo Bản kê khai điều kiện
năng lực của tổ chức, cá nhân thiết kế đối với trƣờng hợp thiết kế không do cơ
quan chuyên môn về xây dựng thẩm định hoặc Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế
điều chỉnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về
xây dựng.
* Đối với trƣờng hợp gia hạn giấy phép xây dựng:
** Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng ( quy định tại Phụ lục số 2
Thông tƣ số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trƣởng Bộ Xây dựng hƣớng
dẫn về cấp giấy phép xây dựng);
** Bản chính giấy phép xây dựng đã đƣợc cấp.
* Đối với trƣờng hợp cấp lại giấy phép xây dựng:
** Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề
nghị cấp lại quy định tại Phụ lục số 2 Thông tƣ số 15/2016/TT-BXD ngày
30/6/2016 của Bộ trƣởng Bộ Xây dựng hƣớng dẫn về cấp giấy phép xây dựng);
** Bản chính giấy phép xây dựng đã đƣợc cấp (đối với trƣờng hợp bị rách,
nát).
+ Số lƣợng hồ sơ: 02 bộ.
- Thời hạn giải quyết:
+ Thời gian giải quyết theo quy định:
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* Trƣờng hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng: Không quá 30 ngày làm việc,
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
* Trƣờng hợp gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng: Không quá 05 ngày làm
việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm:
* Trƣờng hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng: Không quá 20 ngày làm việc,
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
* Trƣờng hợp gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng: Không quá 04 ngày làm
việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tƣ.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng;
+ Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng đƣợc điều chỉnh,
gia hạn hoặc cấp lại.
- Phí, Lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy
phép xây dựng ( quy định tại Phụ lục số 2 Thông tƣ số 15/2016/TT-BXD ngày
30/6/2016 của Bộ trƣởng Bộ Xây dựng hƣớng dẫn về cấp giấy phép xây dựng).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Xây dựng 2014;
+ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự
án đầu tƣ xây dựng;
+ Thông tƣ số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trƣởng Bộ Xây
dựng hƣớng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;
+ Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ trƣởng Bộ Xây dựng
về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính đƣợc thay
thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nƣớc của Bộ Xây dựng
Tài liệu, biểu mẫu:
PHỤ LỤC SỐ 2
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của
Bộ Xây dựng)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN/CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho: Công trình/Nhà ở riêng lẻ)
Kính gửi: ………………………………….
1. Tên chủ đầu tƣ (Chủ hộ): ………………………………………………………
- Ngƣời đại diện: …………………… Chức vụ: ……………………………….
- Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………….
- Số nhà: ……………… Đƣờng (phố) ……………. Phƣờng (xã) ………………
- Quận (huyện) …………………………. Tỉnh, thành phố: ……………………
- Số điện thoại: ………………………………………………………………….
2. Địa Điểm xây dựng: …………………………………………………………
- Lô đất số: ……………………………. Diện tích ………………………..m2.
- Tại: ……………………………………. Đƣờng: ………………………….
- Phƣờng (xã) ……………………………. Quận (huyện) ………………………
- Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………….
3. Giấy phép xây dựng đã đƣợc cấp: (số, ngày, cơ quan cấp)
Nội dung Giấy phép:
-4. Nội dung đề nghị Điều chỉnh so với Giấy phép đã đƣợc cấp (hoặc lý do đề nghị
gia hạn/cấp lại):
5. Đơn vị hoặc ngƣời chủ nhiệm thiết kế: …………………………………….
- Tên đơn vị thiết kế: ……………………………………………………
- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số ……. Cấp ngày ………
- Tên chủ nhiệm thiết kế: …………………………………………..
- Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: …….do ………… Cấp ngày: ……………
- Địa chỉ: ……………………………………………………………………….
- Điện thoại: ……………………………………………………………….
- Giấy phép hành nghề số (nếu có): ………….. cấp ngày ………………….
6. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế Điều chỉnh/gia hạn: …….
tháng.
7. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép Điều chỉnh đƣợc cấp, nếu
sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
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Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:
12………. ngày……tháng ….. năm
Ngƣời làm đơn/Đại diện chủ đầu tƣ
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)
21. Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng c thời hạn- Cấp giấy phép xây
dựng
(Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời
công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch
sử - văn hóa, tƣợng đài, tranh hoành tráng đƣợc xếp hạng; công trình trên các
tuyến, trục đƣờng phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tƣ
trực tiếp nƣớc ngoài
Thông tin chung:
Mã số thủ tục

1188

Lĩnh vực TK

Hoạt động xây dựng

Cơ quan thực
hiện

Sở Xây Dựng

Đối tƣợng thực
hiện

Chủ đầu tƣ

Cách thức thực
hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đƣờng ƣu điện hoặc nộp hồ
sơ qua mạng.

Thời hạn giải
quyết

- Thời hạn giải quyết: +Thời gian giải quyết theo quy định :
Không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
+ Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm: Không quá 20 ngày
làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí
hiện

Theo quy định của Bộ Tài chính.

thực

Kết quả thực
hiện

Giấy phép

Cơ sở pháp lý

+ Luật Xây dựng 2014; + Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày
18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng;
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+Thông tƣ số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trƣởng
Bộ Xây dựng hƣớng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; + Quyết
định số 838/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ trƣởng Bộ Xây
dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục
hành chính đƣợc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi
bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng
quản lý nhà nƣớc của Bộ Xây dựng

Các ƣớc thực hiện:
- Trình tự thực hiện:
+ Bƣớc 1: Chủ đầu tƣ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;
+ Bƣớc 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung
cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với thành phần hồ sơ
theo quy định của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc:
* Trƣờng hợp hồ sơ đã hội đủ các điều kiện theo quy định của thủ tục hành
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, phiếu
kiểm soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy định;
* Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hội đủ các điều kiện theo quy định thì hƣớng dẫn
hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng theo quy định.
+ Bƣớc 3: Bàn giao hồ sơ đã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết:
* Kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ, Sở Xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ,
kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xác định tài
liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để
thông báo một lần bằng văn ản cho chủ đầu tƣ ổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trƣờng
hợp hồ sơ ổ sung chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu theo văn ản thông báo thì Sở Xây
dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn ản hƣớng dẫn cho chủ đầu tƣ tiếp tục
hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tƣ có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn
bản thông áo. Trƣờng hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng đƣợc các nội
dung theo thông báo thì Sở Xây dựng có trách nhiệm thông áo đến chủ đầu tƣ về
lý do không cấp giấy phép;
* Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình
có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, Sở Xây dựng có trách nhiệm đối
chiếu các điều kiện theo quy định để gửi văn ản lấy ý kiến của các cơ quan quản
lý nhà nƣớc về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định
của pháp luật;
* Đối với công trình kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà
nƣớc đƣợc hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn ản về những nội dung thuộc
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chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn quy định, nếu các cơ quan này không có
ý kiến thì đƣợc coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc
chức năng quản lý của mình; Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết
định việc cấp giấy phép xây dựng.
+ Bƣớc 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập
trung cấp tỉnh.
+Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần
(sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ; chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút), trừ các
ngày lễ, tết.
- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đƣờng ƣu điện
hoặc nộp hồ sơ qua mạng.
- Thành phần, số lƣợng hồ sơ:
+ Trƣờng hợp xây dựng mới:
* Đối với công trình không theo tuyến; Công trình tín ngƣỡng; Công trình
tôn giáo; Công trình của cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế:
** Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (quy định tại Phụ lục số 1 Thông tƣ
số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trƣởng Bộ Xây dựng hƣớng dẫn về
cấp giấy phép xây dựng);
** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng
minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trƣờng hợp đối
với công trình xây dựng trạm, cột phát sóng tại khu vực không thuộc nhóm đất có
mục đích sử dụng cho xây dựng, không chuyển đổi đƣợc mục đích sử dụng đất thì
nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn ản chấp thuận về địa điểm xây
dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện;
** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật
hoặc thiết kế bản vẽ thi công đƣợc phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây
dựng, mỗi bộ gồm:
** Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo
sơ đồ vị trí công trình;
** Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ
lệ 1/50 - 1/200;
** Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm
theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nƣớc; thoát
nƣớc mƣa, nƣớc bẩn; xử lý nƣớc thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ
tầng kỹ thuật khác liên quan đến công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200.
Riêng đối với công trình của các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và cơ
quan nƣớc ngoài đầu tƣ tại Việt Nam còn tuân thủ các điều khoản quy định của
Hiệp định hoặc thỏa thuận đã đƣợc ký kết với Chính phủ Việt Nam; Đối với công
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trình tôn giáo bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn ản chấp
thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan tôn giáo theo
phân cấp.
* Đối với công trình theo tuyến trong đô thị:
** Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (quy định tại Phụ lục số 1 Thông tƣ
số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trƣởng Bộ Xây dựng hƣớng dẫn về
cấp giấy phép xây dựng);
** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng
minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc văn ản chấp
thuận của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền về vị trí và phƣơng án tuyến;
** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính Quyết định thu hồi đất của cơ
quan nhà nƣớc có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai;
** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật
hoặc thiết kế bản vẽ thi công đƣợc phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây
dựng, mỗi bộ gồm:
*** Sơ đồ vị trí tuyến công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500;
*** Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ ình đồ công trình tỷ lệ 1/500 1/5000;
*** Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình tỷ lệ 1/50 -1/200;
*** Riêng đối với công trình ngầm phải bổ sung thêm: Bản vẽ các mặt cắt
ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200; Sơ đồ đấu
nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500.
* Đối với công trình tƣợng đài, tranh hoành tráng:
** Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (quy định tại Phụ lục số 1 Thông tƣ
số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hƣớng dẫn về cấp giấy
phép xây dựng);
** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng
minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính giấy phép hoặc văn ản chấp
thuận của cơ quan quản lý nhà nƣớc về văn hoá, di tích lịch sử theo phân cấp;
** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật
hoặc thiết kế bản vẽ thi công đƣợc phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây
dựng, mỗi bộ gồm:
*** Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500;
*** Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500;
*** Bản vẽ các mặt đứng, các mặt cắt chủ yếu công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200.
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* Đối với công trình quảng cáo:
** Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (quy định tại Phụ lục số 1 Thông tƣ
số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trƣởng Bộ Xây dựng hƣớng dẫn về
cấp giấy phép xây dựng);
** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng
minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trƣờng hợp đối
với công trình xây dựng tại khu vực không thuộc nhóm đất có mục đích sử dụng
cho xây dựng, không chuyển đổi đƣợc mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao hoặc
tệp tin chứa bản chụp chính văn ản chấp thuận về địa điểm xây dựng của Ủy ban
nhân dân cấp huyện;
** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hợp đồng thuê đất hoặc hợp
đồng thuê công trình đối với trƣờng hợp thuê đất hoặc thuê công trình để xây dựng
công trình quảng cáo;
** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật
hoặc thiết kế bản vẽ thi công đƣợc phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây
dựng, mỗi bộ gồm:
*** Đối với trƣờng hợp công trình xây dựng mới:
**** Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/50 - 1/500;
**** Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/50 - 1/500;
**** Bản vẽ mặt cắt móng và mặt cắt công trình tỷ lệ 1/50;
**** Bản vẽ các mặt đứng chính công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;
*** Đối với trƣờng hợp biển quảng cáo đƣợc gắn vào công trình đã đƣợc xây
dựng hợp pháp:
**** Bản vẽ kết cấu của bộ phận công trình tại vị trí gắn biển quảng cáo tỷ lệ
1/50;
**** Bản vẽ các mặt đứng công trình có gắn biển quảng cáo tỷ lệ 1/50 1/100.
+ Trƣờng hợp theo giai đoạn:
* Đối với công trình không theo tuyến:
** Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (quy định tại Phụ lục số 1 Thông tƣ
số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trƣởng Bộ Xây dựng hƣớng dẫn về
cấp giấy phép xây dựng);
** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng
minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trƣờng hợp đối
với công trình xây dựng trạm, cột phát sóng tại khu vực không thuộc nhóm đất có
mục đích sử dụng cho xây dựng, không chuyển đổi đƣợc mục đích sử dụng đất thì
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nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận về địa điểm xây
dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện;
** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật
hoặc thiết kế bản vẽ thi công đƣợc phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây
dựng, mỗi bộ gồm:
***Giai đoạn 1:
**** Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ
đồ vị trí công trình;
**** Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50,
bản vẽ mặt bằng, mặt cắt chính của phần công trình đã đƣợc phê duyệt trong giai
đoạn 1 tỷ lệ 1/50 - 1/200 kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật,
gồm: Giao thông, thoát nƣớc mƣa, xử lý nƣớc thải, cấp nƣớc, cấp điện, thông tin
liên lạc tỷ lệ 1/100 - 1/200.
*** Giai đoạn 2:
**** Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chính giai đoạn 2 của
công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200.
Ghi chú: Đối với công trình cấp I, nếu chủ đầu tƣ có nhu cầu thì có thể
đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo hai giai đoạn.
* Đối với công trình theo tuyến trong đô thị:
Việc phân chia công trình theo giai đoạn thực hiện do chủ đầu tƣ xác định
theo quyết định đầu tƣ. Hồ sơ gồm:
** Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (quy định tại Phụ lục số 1 Thông tƣ
số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trƣởng Bộ Xây dựng hƣớng dẫn về
cấp giấy phép xây dựng);
** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng
minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc văn ản chấp
thuận của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền về vị trí và phƣơng án tuyến;
** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính Quyết định thu hồi đất của cơ
quan nhà nƣớc có thẩm quyền phần đất thực hiện theo giai đoạn hoặc cả dự án
theo quy định của pháp luật về đất đai;
** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật
hoặc thiết kế bản vẽ thi công đƣợc phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây
dựng, mỗi bộ gồm:
*** Sơ đồ vị trí tuyến công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500;
*** Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ ình đồ công trình tỷ lệ 1/500 1/5000;
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*** Các bản vẽ theo từng giai đoạn: Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của
tuyến công trình theo giai đoạn tỷ lệ 1/50 - 1/200; Đối với công trình ngầm yêu cầu
phải có bản vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình
theo từng giai đoạn tỷ lệ 1/50 - 1/200; Sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật
theo từng giai đoạn tỷ lệ 1/100 - 1/500.
* Đối với công trình theo dự án:
** Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (quy định tại Phụ lục số 1 Thông tƣ
số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trƣởng Bộ Xây dựng hƣớng dẫn về
cấp giấy phép xây dựng);
** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng
minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật
hoặc thiết kế bản vẽ thi công các công trình xây dựng đã đƣợc phê duyệt theo quy
định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:
*** Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc tổng mặt bằng từng giai đoạn của
dự án tỷ lệ 1/100 - 1/500;
*** Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo
sơ đồ vị trí công trình;
*** Bản vẽ các mặt đứng và các mặt cắt chính của từng công trình tỷ lệ 1/50 1/200;
*** Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 của
từng công trình kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nƣớc mƣa, xử lý nƣớc
thải, cấp nƣớc, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/50 - 1/200.
Trƣờng hợp thiết kế xây dựng của công trình đã đƣợc cơ quan chuyên môn về
xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại nội dung này là bản sao hoặc
tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã đƣợc cơ quan chuyên môn
về xây dựng thẩm định.
*** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết định phê duyệt dự án đầu
tƣ xây dựng công trình.
* Đối với công trình sửa chữa, cải tạo:
** Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình (quy định tại Phụ
lục số 1 Thông tƣ số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trƣởng Bộ Xây
dựng hƣớng dẫn về cấp giấy phép xây dựng);
** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng
minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình theo quy định của pháp luật
hoặc bản sao giấy phép xây dựng đã đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền cấp.
** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ hiện trạng của bộ phận,
hạng mục công trình sửa chữa, cải tạo đã đƣợc phê duyệt theo quy định có tỷ lệ
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tƣơng ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và
ảnh chụp (10 x 15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trƣớc khi sửa
chữa, cải tạo.
** Đối với các công trình di tích lịch sử, văn hoá và danh lam, thắng cảnh đã
đƣợc xếp hạng, thì phải có bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn ản chấp
thuận của cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền theo phân cấp.
* Di dời công trình:
** Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình (quy định tại Phụ lục số 1
Thông tƣ số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trƣởng Bộ Xây dựng hƣớng
dẫn về cấp giấy phép xây dựng);
** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng
minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai nơi công trình sẽ di
dời đến và giấy tờ hợp pháp về quyền sở hữu công trình theo quy định của pháp
luật.
** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ tổng mặt bằng,
nơi công trình sẽ đƣợc di dời tới tỷ lệ 1/50 - 1/500.
** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ
1/100 - 1/200, mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 tại địa điểm công trình sẽ di dời tới.
** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả khảo sát đánh
giá chất lƣợng hiện trạng của công trình do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện
năng lực thực hiện.
** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính phƣơng án di dời gồm:
*** Phần thuyết minh về hiện trạng công trình và khu vực công trình sẽ đƣợc
di dời đến; giải pháp di dời, phƣơng án bố trí sử dụng phƣơng tiện, thiết bị, nhân
lực; giải pháp bảo đảm an toàn cho công trình, ngƣời, máy móc, thiết bị và công
trình lân cận; bảo đảm vệ sinh môi trƣờng; tiến độ di dời; tổ chức, cá nhân thực
hiện di dời công trình;
*** Phần bản vẽ biện pháp thi công di dời công trình.
** Trƣờng hợp thiết kế xây dựng của công trình đã đƣợc cơ quan chuyên môn
về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại mục 3, mục 4 Điểm này là
bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã đƣợc cơ quan
chuyên môn về xây dựng thẩm định.
Ngoài các tài liệu quy định đối với mỗi loại công trình nêu trên, hồ sơ đề nghị
cấp phép xây dựng còn phải bổ sung thêm các tài liệu khác đối với các trƣờng hợp
sau:
*** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả thẩm định thiết
kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với công trình theo quy định phải
đƣợc thẩm định thiết kế.
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*** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn ản bản cam kết của chủ
đầu tƣ ảo đảm an toàn cho công trình và công trình lân cận đối với công trình xây
chen, có tầng hầm.
*** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản kê khai năng lực, kinh
nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế theo mẫu tại Phụ lục số 3 Thông tƣ số
15/2016/TT-BXD, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đối
với công trình chƣa đƣợc cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế.
*** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết định đầu tƣ đối với công
trình yêu cầu phải lập dự án đầu tƣ xây dựng.
* Đối với công trình xây dựng có thời hạn:
** Đối với công trình không theo tuyến:
*** Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (quy định tại Phụ lục số 1 Thông tƣ
số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trƣởng Bộ Xây dựng hƣớng dẫn về
cấp giấy phép xây dựng);
*** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng
minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trƣờng hợp đối
với công trình xây dựng trạm, cột phát sóng tại khu vực không thuộc nhóm đất có
mục đích sử dụng cho xây dựng, không chuyển đổi đƣợc mục đích sử dụng đất thì
nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn ản chấp thuận về địa điểm xây
dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện;
*** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật
hoặc thiết kế bản vẽ thi công đƣợc phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây
dựng, mỗi bộ gồm:
**** Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm
theo sơ đồ vị trí công trình;
**** Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình,
tỷ lệ 1/50 - 1/200;
**** Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50,
kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nƣớc;
thoát nƣớc mƣa, nƣớc bẩn; xử lý nƣớc thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ
thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200.
Riêng đối với công trình của các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và cơ
quan nƣớc ngoài đầu tƣ tại Việt Nam còn tuân thủ các điều khoản quy định của
Hiệp định hoặc thỏa thuận đã đƣợc ký kết với Chính phủ Việt Nam; Đối với công
trình tôn giáo bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn ản chấp
thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan tôn giáo theo
phân cấp.
* Đối với công trình sửa chữa, cải tạo:
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** Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình (quy định tại Phụ
lục số 1 Thông tƣ số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hƣớng
dẫn về cấp giấy phép xây dựng);
** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng
minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình theo quy định của pháp luật
hoặc bản sao giấy phép xây dựng đã đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền cấp.
** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ hiện trạng của bộ phận,
hạng mục công trình sửa chữa, cải tạo đã đƣợc phê duyệt theo quy định có tỷ lệ
tƣơng ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và
ảnh chụp (10 x 15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trƣớc khi sửa
chữa, cải tạo.
** Đối với các công trình di tích lịch sử, văn hoá và danh lam, thắng cảnh đã
đƣợc xếp hạng, thì phải có bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn ản chấp
thuận của cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền theo phân cấp.
* Di dời công trình:
** Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình (quy định tại Phụ lục số 1
Thông tƣ số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trƣởng Bộ Xây dựng hƣớng
dẫn về cấp giấy phép xây dựng);
** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng
minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai nơi công trình sẽ di
dời đến và giấy tờ hợp pháp về quyền sở hữu công trình theo quy định của pháp
luật.
** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ tổng mặt bằng,
nơi công trình sẽ đƣợc di dời tới tỷ lệ 1/50 - 1/500.
** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ
1/100 - 1/200, mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 tại địa điểm công trình sẽ di dời tới.
** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả khảo sát đánh
giá chất lƣợng hiện trạng của công trình do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện
năng lực thực hiện.
** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính phƣơng án di dời gồm:
*** Phần thuyết minh về hiện trạng công trình và khu vực công trình sẽ đƣợc
di dời đến; giải pháp di dời, phƣơng án ố trí sử dụng phƣơng tiện, thiết bị, nhân
lực; giải pháp bảo đảm an toàn cho công trình, ngƣời, máy móc, thiết bị và công
trình lân cận; bảo đảm vệ sinh môi trƣờng; tiến độ di dời; tổ chức, cá nhân thực
hiện di dời công trình;
*** Phần bản vẽ biện pháp thi công di dời công trình.
*** Trƣờng hợp thiết kế xây dựng của công trình đã đƣợc cơ quan chuyên
môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại mục 3, mục 4 Điểm
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này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã đƣợc cơ
quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.
Ngoài các tài liệu quy định đối với mỗi loại công trình nêu trên, hồ sơ đề nghị
cấp phép xây dựng còn phải bổ sung thêm các tài liệu khác đối với các trƣờng hợp
sau:
**** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả thẩm định
thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với công trình theo quy định
phải đƣợc thẩm định thiết kế.
**** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn ản bản cam kết của chủ
đầu tƣ ảo đảm an toàn cho công trình và công trình lân cận đối với công trình xây
chen, có tầng hầm.
**** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản kê khai năng lực, kinh
nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế theo mẫu tại Phụ lục số 3 Thông tƣ số
15/2016/TT-BXD, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đối
với công trình chƣa đƣợc cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế.
**** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết định đầu tƣ đối với
công trình yêu cầu phải lập dự án đầu tƣ xây dựng.
+ Số lƣợng hồ sơ: 02 bộ.
- Thời hạn giải quyết:
+Thời gian giải quyết theo quy định : Không quá 30 ngày làm việc, kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
+ Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tƣ.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng;
+ Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ
thiết kế trình xin cấp giấy phép xây dựng có đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền
cấp giấy phép xây dựng tại nơi tiếp nhận hồ sơ.
- Phí, Lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng ( quy định
tại Phụ lục số 1 Thông tƣ số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trƣởng Bộ
Xây dựng hƣớng dẫn về cấp giấy phép xây dựng).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
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+ Luật Xây dựng 2014;
+ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự
án đầu tƣ xây dựng;
+Thông tƣ số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trƣởng Bộ Xây dựng
hƣớng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;
+ Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ trƣởng Bộ Xây dựng
về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính đƣợc thay
thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nƣớc của Bộ Xây dựng
Tài liệu, biểu mẫu:
PHỤ LỤC SỐ 1
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của
Bộ Xây dựng)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/ Tƣợng đài,
tranh hoành tráng/Quảng cáo/Nhà ở riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/ Theo giai đoạn cho
công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô
thị/Dự án/Di dời công trình)
Kính gửi: …………………………………
1. Thông tin về chủ đầu tƣ:
- Tên chủ đầu tƣ (tên chủ hộ): ………………………………………………..
- Ngƣời đại diện: ………………… Chức vụ (nếu có): ………………………
- Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………..
- Số nhà: …………… Đƣờng/phố ……. Phƣờng/xã …………………………
- Quận/huyện Tỉnh/thành phố: ……………………………………………….
- Số điện thoại: …………………………………………………………………..
2. Thông tin công trình:
- Địa Điểm xây dựng: ………………………………………………………..
- Lô đất số: ………………………. Diện tích ………………. m2.
- Tại số nhà: ………………………. Đƣờng/phố ………………………
- Phƣờng/xã ………………….. Quận/huyện …………………………………..
- Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………
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3. Nội dung đề nghị cấp phép:
3.1. Đối với công trình không theo tuyến:
- Loại công trình: ……………….. Cấp công trình: ……………………………
- Diện tích xây dựng: ……… m2.
- Cốt xây dựng: ……… m
- Tổng diện tích sàn: …………m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên
mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).
- Chiều cao công trình: ……..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên
mặt đất, tầng lửng, tum).
- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)
3.2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị:
- Loại công trình: ………………. Cấp công trình: …………………………
- Tổng chiều dài công trình: …………….. m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực
đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phƣờng, quận, huyện, tỉnh, thành phố).
- Cốt của công trình: ………..m (ghi rõ cốt qua từng khu vực)
- Chiều cao tĩnh không của tuyến: …….. m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực).
- Độ sâu công trình: ………….m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực)
3.3. Đối với công trình tƣợng đài, tranh hoành tráng:
- Loại công trình: ……………. Cấp công trình: ……………………………..
- Diện tích xây dựng: ……….m2.
- Cốt xây dựng: …………m
- Chiều cao công trình: ……..m
3.4. Đối với công trình quảng cáo:
- Loại công trình: …………………….. Cấp công trình: ……………………
- Diện tích xây dựng: ……………..m2.
- Cốt xây dựng: …………..m
- Chiều cao công trình: ……………….m
- Nội dung quảng cáo: …………………….
3.5. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ:
- Cấp công trình: ………………..
- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ………m2.
- Tổng diện tích sàn: ………..m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng
trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).
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- Chiều cao công trình: ………..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng
trên mặt đất, tầng lửng, tum).
- Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng,
tum)
3.6. Đối với trƣờng hợp cải tạo, sửa chữa:
- Loại công trình: …………………… Cấp công trình: …………………….
- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……….m2.
- Tổng diện tích sàn: ……….m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt
đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).
- Chiều cao công trình: …….m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên
mặt đất, tầng lửng, tum).
- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)
3.7. Đối với trƣờng hợp cấp theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến:
- Giai đoạn 1:
+ Loại công trình: …………………. Cấp công trình: ……………………
+ Diện tích xây dựng: …….m2.
+ Cốt xây dựng: ………m
+ Chiều sâu công trình: ………m (tính từ cốt xây dựng)
- Giai đoạn 2:
+ Tổng diện tích sàn: ……..m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt
đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).
+ Chiều cao công trình: ………m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng
trên mặt đất, tầng lửng, tum).
+ Số tầng: ……..(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng,
tum)
3.8. Đối với trƣờng hợp cấp theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị:
- Loại công trình: …………………. Cấp công trình: ……………………
- Tổng chiều dài công trình theo giai đoạn: ………m (ghi rõ chiều dài qua từng
khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phƣờng, quận, huyện, tỉnh, thành
phố).
- Cốt của công trình: ……..m (qua các khu vực theo từng giai đoạn)
- Chiều cao tĩnh không của tuyến: ……..m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực theo
từng giai đoạn).
- Độ sâu công trình: ………m (ghi rõ độ sâu qua các khu vực theo từng giai đoạn)
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3.9. Đối với trƣờng hợp cấp cho Dự án:
- Tên dự án: ……………………………………
+ Đã đƣợc: ……….phê duyệt, theo Quyết định số: ……. ngày …………
- Gồm: (n) công trình
Trong đó:
+ Công trình số (1-n): (tên công trình)
* Loại công trình: ………………….. Cấp công trình: ………………………
* Các thông tin chủ yếu của công trình: ………………………………………
3.10. Đối với trƣờng hợp di dời công trình:
- Công trình cần di dời:
- Loại công trình: ………………………. Cấp công trình: …………………..
- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……………………………………m2.
- Tổng diện tích sàn: ………………………………………………………m2.
- Chiều cao công trình: ……………………………………………………m2.
- Địa Điểm công trình di dời đến: …………………………………………..
- Lô đất số: …………………… Diện tích …………………………………m2.
- Tại: ………………………………… Đƣờng: ……………………………..
- Phƣờng (xã) …………………………. Quận (huyện) …………………….
- Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………….
- Số tầng: ……………………………………………………………………..
4. Đơn vị hoặc ngƣời chủ nhiệm thiết kế: ………………………………………
- Tên đơn vị thiết kế: ……………………………………
- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số ……. Cấp ngày ……..
- Tên chủ nhiệm thiết kế: ……………………………………………………………
- Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: ………do ………….. Cấp ngày: ………….
- Địa chỉ: ………………………………………………………………………
- Điện thoại: ………………………………………………………
- Giấy phép hành nghề số (nếu có): ……………cấp ngày …………………..
5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………… tháng.
6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép đƣợc cấp, nếu sai tôi xin
hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:
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12…… ngày ……tháng ….. năm ……
Ngƣời làm đơn/Đại diện chủ đầu tƣ
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)
22. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra
ngoài tỉnh
- Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận
chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
Thông tin chung:
Mã số thủ tục

1995

Lĩnh vực TK

Thú y

Cơ quan thực
hiện

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đối
tƣợng
thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Cách
thức
thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Chăn nuôi và
Thú y hoặc Trạm thuộc Chi cục đƣợc ủy quyền.

Thời hạn giải
quyết

- Thời hạn giải quyết: * Đối với động vật, sản phẩm động vật
xuất phát từ cơ sở đã đƣợc công nhận an toàn dịch bệnh hoặc đã
đƣợc giám sát không có mầm bệnh hoặc đã đƣợc phòng bệnh
bằng vắc xin và còn miễn dịch bảo hộ với các bệnh theo quy định
tại Phụ lục XI an hành kèm theo Thông tƣ 25/2016/TTBNNPTNT, từ cơ sở sơ chế, chế biến đƣợc định kỳ kiểm tra vệ
sinh thú y: 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc đăng ký kiểm
dịch. * Đối với động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở
thu gom, kinh doanh; Động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ
cơ sở chăn nuôi chƣa đƣợc giám sát dịch bệnh động vật; Động
vật chƣa đƣợc phòng bệnh theo quy định tại khoản 4 Điều 15 của
Luật thú y hoặc đã đƣợc phòng bệnh bằng vắc-xin nhƣng không
còn miễn dịch bảo hộ; Động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ
cơ sở chƣa đƣợc công nhận an toàn dịch bệnh động vật; Sản
phẩm động vật xuất phát từ cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm
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động vật chƣa đƣợc định kỳ kiểm tra vệ sinh thú y hoặc khi có
yêu cầu của chủ hàng: + 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đƣợc
đăng ký kiểm dịch, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa
phƣơng quyết định và thông báo cho chủ hàng về địa điểm và
thời gian kiểm dịch. + 03 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu kiểm
dịch, nếu đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thì cơ quan quản lý chuyên
ngành thú y cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch; trƣờng hợp kéo dài
hơn 03 ngày làm việc hoặc không cấp Giấy chứng nhận kiểm
dịch thì cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phƣơng thông
báo, trả lời bằng văn ản và nêu rõ lý do.

Lệ phí thực
hiện

- Phí, lệ phí: + Trâu, bò, ngựa, lừa, la, dê, cừu, đà điểu: 50.000
đồng/ Lô hàng/ Xe ô tô. + Lợn: 60.000 đồng/ Lô hàng/ Xe ô tô. +
Hổ, áo, voi, hƣơu, nai, sƣ tử, bò rừng và động vật khác có khối
lƣợng tƣơng đƣơng: 300.000 đồng/ Lô hàng/ Xe ô tô. + Gia cầm:
35.000 đồng/ Lô hàng/ Xe ô tô. + Chó, mèo, khỉ, vƣợn, cáo,
nhím, chồn, trăn, cá sấu, kỳ đà, rắn, tắc kè, thằn lằn, rùa, kỳ
nhông, thỏ, chuột nuôi thí nghiệm, ong nuôi và động vật khác có
khối lƣợng tƣơng đƣơng theo quy định tại Thông tƣ số
25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn quy định Danh mục động vật, sản phẩm
động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch: 100.000 đồng/Lô
hàng/Xe ô tô.

Kết quả thực
hiện

Giấy chứng nhận

Cơ sở pháp lý

+ Luật số 79/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Quốc
hội; Điều 15, 37 của Luật Thú y; + Điều 4, 5 Thông tƣ số
25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trƣởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật,
sản phẩm động vật trên cạn; + Thông tƣ số 285/2016/TT-BTC
ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn chế độ thu, nộp và
quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

Các ƣớc thực hiện:
- Trình tự thực hiện:
Bƣớc 1: Trƣớc khi vận chuyển động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh chủ hàng
phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bƣớc 2: Chủ hàng nộp giấy đăng ký kiểm dịch với Chi cục Chăn nuôi và
Thú y hoặc Các bộ phận trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y đƣợc ủy quyền
(sau đây gọi là cơ quan kiểm dịch động vật nội địa).
Kiểm dịch viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
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+ Trƣờng hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho ngƣời nộp.
+ Trƣờng hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ
hƣớng dẫn để ngƣời đến nộp hồ sơ theo đúng quy định.
Bƣớc 3:
* Kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
Nội dung kiểm dịch đối với động vật xuất phát từ cơ sở theo quy định tại
khoản 1 Điều 37 Luật thú y, cơ quan kiểm dịch động vật nội địa thực hiện nhƣ sau:
+ Kiểm tra lâm sàng;
+ Lấy mẫu xét nghiệm bệnh theo quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo
Thông tƣ 25/2016/TT-BNNPTNT;
+ Niêm phong, kẹp chì phƣơng tiện chứa đựng, vận chuyển động vật;
+ Hƣớng dẫn, giám sát chủ hàng thực hiện tiêu độc khử tr ng phƣơng tiện
chứa đựng, vận chuyển động vật;
+ Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch;
+ Thông áo cho cơ quan kiểm dịch động vật nội địa nơi đến qua thƣ điện tử
hoặc fax các thông tin sau đây: Số Giấy chứng nhận kiểm dịch, ngày cấp, số lƣợng
hàng, mục đích sử dụng, biển kiểm soát phƣơng tiện vận chuyển. Thực hiện thông
báo ngay sau khi cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật vận chuyển để
làm giống, tổng hợp thông báo theo tuần đối với động vật vận chuyển để giết mổ;
+ Trƣờng hợp động vật không bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú y, cơ quan
kiểm dịch động vật không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành xử lý theo
quy định.
- Nội dung kiểm dịch đối với động vật xuất phát từ cơ sở đã đƣợc công nhận
an toàn dịch bệnh hoặc đã đƣợc giám sát không có mầm bệnh hoặc đã đƣợc phòng
bệnh bằng vắc xin và còn miễn dịch bảo hộ với các bệnh theo quy định tại Phụ lục
XI an hành kèm theo Thông tƣ 25/2016/TT-BNNPTNT, cơ quan kiểm dịch động
vật nội địa thực hiện nhƣ sau:
+ Niêm phong, kẹp chì phƣơng tiện chứa đựng, vận chuyển động vật;
+ Hƣớng dẫn, giám sát chủ hàng thực hiện tiêu độc khử tr ng phƣơng tiện
chứa đựng, vận chuyển động vật;
* Kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
- Nội dung kiểm dịch đối với sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở theo quy
định tại khoản 1 Điều 37 Luật thú y, cơ quan kiểm dịch động vật nội địa thực hiện
nhƣ sau:
+ Kiểm tra thực trạng hàng hóa; điều kiện bao gói, bảo quản sản phẩm động
vật;
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+ Lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo quy định tại Phụ lục XI
ban hành kèm theo Thông tƣ 25/2016/TT-BNNPTNT;
+ Niêm phong, kẹp chì phƣơng tiện chứa đựng, vận chuyển sản phẩm động
vật;
+ Hƣớng dẫn, giám sát chủ hàng thực hiện tiêu độc khử tr ng phƣơng tiện
chứa đựng, vận chuyển sản phẩm động vật;
+ Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch;
+ Trƣờng hợp sản phẩm động vật không bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú y,
cơ quan kiểm dịch động vật không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành xử
lý theo quy định;
+ Tổng hợp thông báo theo tuần cho cơ quan kiểm dịch động vật nội địa nơi
đến qua thƣ điện tử hoặc fax các thông tin sau đây: Số Giấy chứng nhận kiểm dịch,
ngày cấp, loại hàng, số lƣợng hàng, mục đích sử dụng, biển kiểm soát phƣơng tiện
vận chuyển.
- Nội dung kiểm dịch đối với sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở đã đƣợc
công nhận an toàn dịch bệnh hoặc đã đƣợc giám sát không có mầm bệnh hoặc đã
đƣợc phòng bệnh bằng vắc xin và còn miễn dịch bảo hộ với các bệnh theo quy
định tại Phụ lục XI an hành kèm theo Thông tƣ 25/2016/TT-BNNPTNT, từ cơ sở
sơ chế, chế biến đƣợc định kỳ kiểm tra vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật
nội địa thực hiện nhƣ sau:
+ Niêm phong, kẹp chì phƣơng tiện chứa đựng, vận chuyển sản phẩm động
vật;
+ Hƣớng dẫn, giám sát chủ hàng thực hiện tiêu độc khử tr ng phƣơng tiện
chứa đựng, vận chuyển sản phẩm động vật;
+ Tổng hợp thông báo theo tuần cho cơ quan kiểm dịch động vật nội địa nơi
đến qua thƣ điện tử hoặc fax các thông tin sau đây: Số Giấy chứng nhận kiểm dịch,
ngày cấp, loại hàng, số lƣợng hàng, mục đích sử dụng, biển kiểm soát phƣơng tiện
vận chuyển.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ
00, chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30 phút các ngày trong tuần.
- Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Chăn
nuôi và Thú y hoặc Trạm thuộc Chi cục đƣợc ủy quyền.
- Thành phần hồ sơ:
+ Giấy đăng ký theo Mẫu 1 Phụ lục V
25/2016/TT-BNNPTNT

an hành kèm theo Thông tƣ

- Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ.
- Thời hạn giải quyết:
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* Đối với động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở đã đƣợc công
nhận an toàn dịch bệnh hoặc đã đƣợc giám sát không có mầm bệnh hoặc đã đƣợc
phòng bệnh bằng vắc xin và còn miễn dịch bảo hộ với các bệnh theo quy định tại
Phụ lục XI an hành kèm theo Thông tƣ 25/2016/TT-BNNPTNT, từ cơ sở sơ chế,
chế biến đƣợc định kỳ kiểm tra vệ sinh thú y: 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
đƣợc đăng ký kiểm dịch.
* Đối với động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở thu gom, kinh
doanh; Động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở chăn nuôi chƣa đƣợc giám
sát dịch bệnh động vật; Động vật chƣa đƣợc phòng bệnh theo quy định tại khoản 4
Điều 15 của Luật thú y hoặc đã đƣợc phòng bệnh bằng vắc-xin nhƣng không còn
miễn dịch bảo hộ; Động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở chƣa đƣợc công
nhận an toàn dịch bệnh động vật; Sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở sơ chế, chế
biến sản phẩm động vật chƣa đƣợc định kỳ kiểm tra vệ sinh thú y hoặc khi có yêu
cầu của chủ hàng:
+ 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đƣợc đăng ký kiểm dịch, cơ quan quản lý
chuyên ngành thú y địa phƣơng quyết định và thông báo cho chủ hàng về địa điểm
và thời gian kiểm dịch.
+ 03 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu kiểm dịch, nếu đáp ứng yêu cầu kiểm
dịch thì cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch;
trƣờng hợp kéo dài hơn 03 ngày làm việc hoặc không cấp Giấy chứng nhận kiểm
dịch thì cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phƣơng thông áo, trả lời bằng
văn ản và nêu rõ lý do.
- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu.
+ Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực
hiện: Các bộ phận trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu hoặc các bộ phận trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
+ Cơ quan phối hợp: Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kiểm dịch.
- Phí, lệ phí:
+ Trâu, bò, ngựa, lừa, la, dê, cừu, đà điểu: 50.000 đồng/ Lô hàng/ Xe ô tô.
+ Lợn: 60.000 đồng/ Lô hàng/ Xe ô tô.
+ Hổ, áo, voi, hƣơu, nai, sƣ tử, bò rừng và động vật khác có khối lƣợng
tƣơng đƣơng: 300.000 đồng/ Lô hàng/ Xe ô tô.
+ Gia cầm: 35.000 đồng/ Lô hàng/ Xe ô tô.
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+ Chó, mèo, khỉ, vƣợn, cáo, nhím, chồn, trăn, cá sấu, kỳ đà, rắn, tắc kè, thằn
lằn, rùa, kỳ nhông, thỏ, chuột nuôi thí nghiệm, ong nuôi và động vật khác có khối
lƣợng tƣơng đƣơng theo quy định tại Thông tƣ số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày
30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định Danh mục động
vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch: 100.000 đồng/Lô
hàng/Xe ô tô.
* Kiểm dịch sản phẩm động vật và các sản phẩm khác có nguồn gốc động
vật (chƣa ao gồm chi phí xét nghiệm):
+ Kiểm dịch sản phẩm động vật đông lạnh: 200.000 đồng/Container/Lô
hàng.
+ Kiểm dịch thịt, phủ tạng, phụ phẩm và sản phẩm từ thịt, phủ tạng, phụ
phẩm của động vật ở dạng tƣơi sống, hun khói, phơi khô, sấy, ƣớp muối, ƣớp lạnh,
đóng hộp; Lạp xƣởng, patê, xúc xích, giăm ông, mỡ và các sản phẩm động vật
khác ở dạng sơ chế, chế biến; Sữa tƣơi, sữa chua, ơ, pho mát, sữa hộp, sữa bột,
sữa bánh và các sản phẩm từ sữa; Trứng tƣơi, trứng muối, bột trứng và các sản
phẩm từ trứng; Trứng gia cầm giống, trứng tằm; phôi, tinh dịch động vật; Bột thịt,
bột xƣơng, ột huyết, bột lông vũ và các sản phẩm động vật khác ở dạng nguyên
liệu; thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản chứa thành phần có nguồn gốc từ động vật;
Dƣợc liệu có nguồn gốc động vật: Nọc rắn, nọc ong, vẩy tê tê, mật gấu, cao động
vật, men tiêu hóa và các loại dƣợc liệu khác có nguồn gốc động vật; Da động vật ở
dạng: Tƣơi, khô, ƣớp muối; Da lông, thú nhồi bông của các loài động vật: Hổ, báo,
cầy, thỏ, rái cá và từ các loài động vật khác; Lông mao: Lông đuôi ngựa, lông đuôi
bò, lông lợn, lông cừu và lông của các loài động vật khác; Lông vũ: Lông gà, lông
vịt, lông ngỗng, lông công và lông của các loài chim khác; Răng, sừng, móng, ngà,
xƣơng của động vật; Tổ yến, sản phẩm từ yến; Mật ong, sữa ong chúa, sáp ong;
Kén tằm: 100.000 đồng/ Container/ Lô hàng.
- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký theo Mẫu 1 Phụ lục V ban hành kèm
theo Thông tƣ 25/2016/TT-BNNPTNT.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý:
+ Luật số 79/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội; Điều 15,
37 của Luật Thú y;
+ Điều 4, 5 Thông tƣ số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ
trƣởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật,
sản phẩm động vật trên cạn;
+ Thông tƣ số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính hƣớng
dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.
Tài liệu, biểu mẫu:
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu: 1

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT
VẬN CHUYỂN RA KHỎI ĐỊA BÀN CẤP TỈNH
Số:................../ĐK-KDĐV
Kính gửi: ..............……………......................................................
Họ tên chủ hàng (hoặc ngƣời đại diện): ....................................................
Địa chỉ giao dịch: ………………………………...…………………...…..
Chứng minh nhân dân số: …… Cấp ngày…../..…./….. tại………….…...
Điện thoại: …………. Fax: ……….….. Email: ………….………...
Đề nghị đƣợc làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau:
I/ ĐỘNG VẬT:
Loại động vật

Giống

Tuổi

Mục đích sử dụng

Tính biệt
Đực

Cái

Tổng số
Tổng số (viết bằng chữ): …………………………
Nơi xuất phát: …………………………….…………………………...…..
Tình trạng sức khoẻ động vật: …………………………………..…..
Số động vật trên xuất phát từ v ng/cơ sở an toàn với bệnh: ….….
..... theo Quyết định số …/… ngày……/…../..…của ……(1)…. (nếu có).
Số động vật trên đã đƣợc xét nghiệm các bệnh sau (nếu có):
1/ ……… Kết quả xét nghiệm số …..…../……. ngày ..…../……/ …...….
Trang 725

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ver 1.0

2/ …………… Kết quả xét nghiệm số ……../…. ngày ..…../……/ …...….
3/ ……… Kết quả xét nghiệm số …..…../……. ngày ..…../……/ …...….
4/ …… Kết quả xét nghiệm số ….…../………. ngày ..…../……/ …...….
5/ ……… Kết quả xét nghiệm số ……../……. ngày ..…../……/ …...….
Số động vật trên đã đƣợc tiêm phòng vắc xin với các bệnh sau (loại vắc xin, nơi
sản xuất):
1/ ……...…………….. tiêm phòng ngày …...…./……/ …...….
2/ ………….…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….
3/ ………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….
4/ ………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….
5/ …………..…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….
II/ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT:
Tên hàng

Quy cách đóng Số lƣợng
gói
(2)

Khối lƣợng

Mục đích sử dụng

(kg)

Tổng số
Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………….……………
Số sản phẩm động vật trên đã đƣợc xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo kết
quả xét nghiệm số …/…… ngày…/….../ ...…. của …(3) ….… (nếu có).
Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: ………………………………..….……….
Điện thoại: ………………. Fax: ………………………...…….
III/ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Tên tổ chức, cá nhân nhập hàng: ………………………….……………….
Địa chỉ: …….....…………...……………...…………………..…..
Điện thoại: ………………. Fax: ………………………………….
Nơi đến (cuối c ng): ……………………………………..………………
Phƣơng tiện vận chuyển: ...……………...…………….….………...……
Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):
1/ ………….… Số lƣợng: ……...…… Khối lƣợng: ……..…....…
2/ ……...……… Số lƣợng: ……...…… Khối lƣợng: ……..…...…
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3/ ……...…………… Số lƣợng: ……...…… Khối lƣợng: ….…….....…
Điều kiện bảo quản hàng trong quá trình vận chuyển: ...…………...….
Các vật dụng khác liên quan kèm theo: ...……………...…….……………
Các giấy tờ liên quan kèm theo: ...……………...…........………..
Địa điểm kiểm dịch: ...………………..………...…….………..
Thời gian kiểm dịch: ...……………...…………….………..…….
Tôi xin cam đoan việc đăng ký trên hoàn toàn đúng sự thật và cam kết chấp hành
đúng pháp luật thú y.

Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG Đăng ký tại .................................
VẬT
Ngày ........ tháng .......năm …..….
Đồng ý kiểm dịch tại địa điểm.........................
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG
…vào hồi ….. giờ…... ngày ........./......./ …...….

KÝ

Vào sổ đăng ký số ....... ngày…..../ ......./ …...….

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT
(Ký, ghi rõ họ tên)

23. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận
chuyển ra ngoài tỉnh
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận
chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
Thông tin chung:
Mã số thủ tục

1996

Lĩnh vực TK

Thú y

Cơ quan thực hiện

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đối tƣợng thực
hiện

Tổ chức, cá nhân

Cách thức thực
hiện

Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ qua đƣờng ƣu điện hoặc thƣ điện
tử, fax sau đó gửi hồ sơ gốc hoặc gửi trực tiếp.

Thời

- Thời hạn giải quyết: * Đối với động vật, sản phẩm động vật

hạn

giải
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thủy sản quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật thú y + Trong
thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đƣợc đăng ký kiểm
dịch, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông áo cho chủ hàng về địa
điểm và thời gian kiểm dịch + Trong thời hạn 03 ngày làm
việc kể từ khi bắt đầu kiểm dịch, nếu đáp ứng yêu cầu kiểm
dịch thì cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch; trƣờng hợp kéo dài
hơn 03 ngày làm việc hoặc không cấp Giấy chứng nhận kiểm
dịch thì thông báo, trả lời bằng văn ản và nêu rõ lý do. * Đối
với động vật thủy sản làm giống xuất phát từ cơ sở an toàn
dịch bệnh hoặc tham gia chƣơng trình giám sát dịch bệnh, cấp
Giấy chứng nhận kiểm dịch trong thời hạn 01 ngày làm việc,
kể từ ngày nhận đƣợc đăng ký kiểm dịch.

quyết

Lệ phí thực hiện

- Phí, lệ phí: + Kiểm tra lâm sàng động vật thủy sản: 100.000
đồng /lô hàng hoặc xe ô tô. + Bột cá, dầu cá, mỡ cá, bột tôm,
bột sò và các sản phẩm từ thủy sản khác dùng làm nguyên liệu
để chế biến thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy sản:
100.000 đ/lô hàng hoặc container.

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận

Cơ sở pháp lý

+ Điều 15, 37 của Luật Thú y năm 2015; + Thông tƣ số
25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản
phẩm động vật trên cạn; Phụ lục V, XI của TT25/2016/TTBNNPTNT; + Thông tƣ số 285/2016/TT-BTC ngày
14/11/2016 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn chế độ thu, nộp và
quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

Các ƣớc thực hiện:
- Trình tự thực hiện:
Bƣớc 1: Trƣớc khi vận chuyển động vật thủy sản sử dụng làm giống ra khỏi
địa bàn cấp tỉnh; động vật thủy sản thƣơng phẩm, sản phẩm động vật thủy sản xuất
phát từ vùng công bố dịch ra khỏi địa bàn cấp tỉnh chủ hàng phải chuẩn bị đầy đủ
hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bƣớc 2: Chủ hàng nộp giấy đăng ký kiểm dịch với Chi cục Chăn nuôi và Thú
y.
Kiểm dịch viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trƣờng hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho ngƣời
nộp.
+ Trƣờng hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận
hồ sơ hƣớng dẫn để ngƣời đến nộp hồ sơ theo đúng quy định.
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Bƣớc 3: Tiến hành kiểm dịch
* Kiểm dịch động vật thủy sản sử dụng làm giống xuất phát từ cơ sở nuôi
trồng thủy sản chƣa đƣợc công nhận an toàn dịch bệnh hoặc chƣa đƣợc giám sát
dịch bệnh theo quy định hoặc từ cơ sở thu gom, kinh doanh vận chuyển ra khỏi địa
bàn cấp tỉnh
- Việc kiểm dịch đƣợc thực hiện ngay tại nơi nuôi giữ tạm thời; bể, ao ƣơng
con giống của các cơ sở nuôi trồng thủy sản; cơ sở thu gom, kinh doanh.
- Cơ quan kiểm dịch động vật nội địa thực hiện kiểm dịch nhƣ sau:
+ Kiểm tra số lƣợng, chủng loại, kích cỡ động vật thủy sản;
+ Kiểm tra lâm sàng;
+ Lấy mẫu kiểm tra các bệnh theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo
Thông tƣ 26/2016/TT-BNNPTNT;
+ Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y phƣơng tiện vận chuyển và các vật dụng
kèm theo;
+ Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 55
của Luật thú y;
+ Kiểm tra, giám sát quá trình bốc xếp động vật thủy sản giống lên phƣơng
tiện vận chuyển;
+ Thông áo cho cơ quan kiểm dịch động vật nội địa nơi đến qua thƣ điện tử
hoặc fax các thông tin gồm: Số Giấy chứng nhận kiểm dịch, ngày cấp, loại hàng,
số lƣợng hàng, tên chủ hàng, nơi hàng đến, biển kiểm soát của phƣơng tiện vận
chuyển vào 16 giờ 30 phút hàng ngày.
- Trƣờng hợp chỉ tiêu xét nghiệm bệnh dƣơng tính, cơ quan kiểm dịch động
vật nội địa không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành xử lý theo quy định
về phòng chống dịch bệnh thủy sản.
* Kiểm dịch động vật thủy sản sử dụng làm giống xuất phát từ các cơ sở nuôi
trồng thủy sản an toàn dịch bệnh hoặc đƣợc giám sát dịch bệnh vận chuyển ra khỏi
địa bàn cấp tỉnh
- Cơ sở phải bảo đảm đƣợc công nhận an toàn dịch hoặc đƣợc giám sát dịch
bệnh đối với các bệnh động vật thủy sản theo quy định tại Phụ lục IV ban hành
kèm theo Thông tƣ 26/2016/TT-BNNPTNT.
- Cơ quan kiểm dịch động vật nội địa thực hiện nhƣ sau:
+ Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y phƣơng tiện vận chuyển và các vật dụng
kèm theo;
+ Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 55
của Luật thú y;
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+ Kiểm tra, giám sát quá trình bốc xếp động vật thủy sản giống lên phƣơng
tiện vận chuyển;
* Kiểm dịch động vật thủy sản thƣơng phẩm xuất phát từ vùng công bố dịch
vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
- Động vật thủy sản thƣơng phẩm thu hoạch từ cơ sở nuôi không có dịch bệnh
trong vùng công bố dịch, cơ quan kiểm dịch động vật nội địa thực hiện việc kiểm
dịch nhƣ sau:
+ Kiểm tra số lƣợng, chủng loại, kích cỡ động vật thủy sản;
+ Kiểm tra lâm sàng;
+ Lấy mẫu kiểm tra tác nhân gây bệnh đối với động vật thủy sản thƣơng
phẩm cảm nhiễm với bệnh đƣợc công bố dịch theo quy định tại Phụ lục IV ban
hành kèm theo Thông tƣ 26/2016/TT-BNNPTNT;
- Động vật thủy sản thu hoạch từ cơ sở nuôi có bệnh đang công ố dịch phải
đƣợc chế biến (xử lý nhiệt hoặc tùy từng loại bệnh có thể áp dụng biện pháp xử lý
cụ thể bảo đảm không để lây lan dịch bệnh) trƣớc khi đƣa ra khỏi vùng có công bố
dịch.
* Kiểm dịch sản phẩm động vật thủy sản xuất phát từ vùng công bố dịch vận
chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
- Việc kiểm dịch đƣợc thực hiện ngay tại cơ sở sơ chế, chế biến của chủ hàng.
- Cơ quan kiểm dịch động vật nội địa thực hiện việc kiểm dịch nhƣ sau:
+ Kiểm tra số lƣợng, chủng loại sản phẩm động vật thủy sản;
+ Kiểm tra việc thực hiện các quy định về sơ chế, chế biến thủy sản trƣớc khi
đƣa ra khỏi vùng công bố dịch;
+ Kiểm tra tình trạng bao gói, bảo quản, cảm quan đối với sản phẩm động vật
thủy sản;
+ Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y phƣơng tiện vận chuyển và các vật dụng
kèm theo;
+ Thực hiện hoặc giám sát chủ hàng thực hiện việc vệ sinh, khử trùng tiêu
độc phƣơng tiện vận chuyển và các vật dụng kèm theo trƣớc khi xếp hàng lên
phƣơng tiện vận chuyển;
+ Kiểm tra, giám sát quá trình bốc xếp sản phẩm động vật thủy sản lên
phƣơng tiện vận chuyển; niêm phong phƣơng tiện vận chuyển; thực hiện hoặc
giám sát chủ hàng thực hiện việc vệ sinh, khử tr ng tiêu độc nơi tập trung, bốc xếp
hàng.
Trƣờng hợp sản phẩm động vật thủy sản không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú
y, cơ quan kiểm dịch động vật nội địa không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch và
tiến hành xử lý theo quy định.
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* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ
00, chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30 phút các ngày trong tuần.
- Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ qua đƣờng bƣu điện hoặc
thƣ điện tử, fax sau đó gửi hồ sơ gốc hoặc gửi trực tiếp.
- Thành phần hồ sơ:
+ Giấy đăng ký kiểm dịch theo mẫu 01 TS (Phụ lục V ban hành kèm theo
Thông tƣ 26/2016/TT-BNNPTNT).
- Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ.
- Thời hạn giải quyết:
* Đối với động vật, sản phẩm động vật thủy sản quy định tại khoản 1 Điều 53
của Luật thú y
+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đƣợc đăng ký kiểm dịch, cơ
quan tiếp nhận hồ sơ thông áo cho chủ hàng về địa điểm và thời gian kiểm dịch
+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu kiểm dịch, nếu đáp ứng
yêu cầu kiểm dịch thì cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch; trƣờng hợp kéo dài hơn 03
ngày làm việc hoặc không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thì thông báo, trả lời
bằng văn ản và nêu rõ lý do.
* Đối với động vật thủy sản làm giống xuất phát từ cơ sở an toàn dịch bệnh
hoặc tham gia chƣơng trình giám sát dịch bệnh, cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch
trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc đăng ký kiểm dịch.
- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu.
+ Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực
hiện: Không.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa
– Vũng Tàu.
+ Cơ quan phối hợp: Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kiểm dịch.
- Phí, lệ phí:
+ Kiểm tra lâm sàng động vật thủy sản: 100.000 đồng /lô hàng hoặc xe ô tô.
+ Bột cá, dầu cá, mỡ cá, bột tôm, bột sò và các sản phẩm từ thủy sản khác
dùng làm nguyên liệu để chế biến thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy
sản: 100.000 đ/lô hàng hoặc container.
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- Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Giấy đăng ký kiểm dịch theo mẫu 01 TS
Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tƣ 26/2016/TT-BNNPTNT.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý:
+ Điều 15, 37 của Luật Thú y năm 2015;
+ Thông tƣ số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên
cạn; Phụ lục V, XI của TT25/2016/TT-BNNPTNT;
+ Thông tƣ số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính hƣớng
dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.
Tài liệu, biểu mẫu:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Mẫu: 01 TS
ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT THỦY SẢN
VẬN CHUYỂN RA KHỎI ĐỊA BÀN CẤP TỈNH
Số:………… ĐKKD-VCTS
Kính gửi: ..............……………......................................................
Tên tổ chức, cá nhân: ..........................................................................................
Địa chỉ giao dịch: ……………………….……...………………………………..
Điện thoại: ……….…. Fax: ……………… E.mail: …………………………
CMND/Thẻ
CCCD/Hộ
cấp…………..Tại……………………….

chiếu

số:……………Ngày

Đề nghị đƣợc kiểm dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh số hàng sau:
TT

Tên thƣơng mại Tên khoa học

Kích thƣớc
thể/Dạng
phẩm(1)

cáSố lƣợng/ Trọng
sảnlƣợng

Tổng số
Tổng số viết bằng chữ:………………………………………………………..
Mục đích sử dụng:………………..………...............……….....……………….
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Quy cách đóng gói/ ảo quản: …………….. Số lƣợng ao gói: ...........…………
Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống/nuôi trồng/sơ chế, chế biến/ bảo
quản: ………………..……………………………………………………..
Mã số cơ sở (nếu có):.……....…………………………………………………
Điện thoại: ………...….….…. Fax: …………… E.mail: ……………………
Tên tổ chức, cá nhân nhận hàng: …………..……………………………..…..
Địa chỉ: ……....………….……...…...……………...…………..….…………..
Điện thoại: ………...….…. Fax: ……………… E.mail: ……….……………….
Nơi đến/nơi thả nuôi cuối c ng: …………..………………………….……….
Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):
1/ ……………………………Số lƣợng/Trọng lƣợng: …….................................
2/…………………………….Số lƣợng/Trọng lƣợng:..........................................
Phƣơng tiện vận chuyển: ...……………...…….…………….………...…………
Địa điểm kiểm dịch: …...……………...…….……………………………………
Thời gian kiểm dịch: ...……………...………….……….……….….…………...
* Đối với sản phẩm thủy sản xuất phát từ cơ sở nuôi có bệnh đang công ố dịch đề
nghị cung cấp bổ sung các thông tin sau đây:
- Thời gian thu hoạch:………………………………………………………
- Mục đích sử dụng động vật thủy sản mắc bệnh:..……………………………
- Biện pháp xử lý động vật thủy sản mắc bệnh trƣớc khi vận chuyển:…………
Chúng tôi cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y./.
CÁN BỘ TIẾP NHẬN GIẤY ĐĂNG KÝ

Đăng ký tại ................…..............

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày........ tháng....... năm…...….
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
- (1) Kích thƣớc cá thể (đối với thủy sản giống)/Dạng sản phẩm đối với sản phẩm
thủy sản);
- Giấy khai báo kiểm dịch đƣợc làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan kiểm dịch
động vật giữ, 01 bản do tổ chức, cá nhân giữ.
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