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QUYET B!NH

Thông qua phtro'ng an don giãn hoá và kin ngh don giãn hóa thu tic
hành chInh thuc thm quyn giãi quyt cüa thãnh ph Ba NAng

cuU T!CH U\ BAN NHAN DAN THANH PHO oA NANG
Can er Lut To chi'c chinh quyii da plurcrng närn 20 1 5;
Can cr .Tghi djnh s 92/201 7/ND-CP ngày 07 tháng 8 näm 2017 eUa
ChInh phu v süa di, b sung rnt s6 diu ctia các nghj djnh lien quan dn kiêrn
soát thu tLc hành chi nh;
Can cr Thông w s 02/20 1 7/TT-VPCP ngày 3! tháng 10 nã.rn 2017 cia
B tnTâng, ChU nhirn Van phOng ChInli phü hithng dn v nghip vii ldrn soát
thu ti,ic hành chmnh;
Can ctr IK hoch s6 737/KH-UBND ngày 01 tháng 02 närn 2019 cUa Uy
ban nhân dan thành pM Dà Nng v rà soát, dãnh giá thU titc hành chmnh nãm
2019 trêri da bàn thành pM Dà Nâng;
Xét d nghi cUa Chánh Van phOng Doàn Dai biëu Quôc hi, Hi dng
nhân dan và Uy ban nhân dan thành pM,
QUVET D!NH:
Biu 1. Thông qua Phi.rong an dan giãn hoá và 1dn nghi dan gián hóa thU
titc hành chInh thuc thrn quyii giãi quyt cUa thành pM Dà Nng (theo P1
li,ic dinh kern Quyt djnh nay).
Diu 2. Giao các sà, ban, ngành, UBND cãc qun, huyn và cãc don vi có
lien quan thc thi phuong an dan gián boa d6i vâi các thU tiTiC hành chinh thuc

1mb virc thông tin Va truyn thông; giao thông vn tãi (rnc A Ph.rang an).

Biu 3. Các sâ, ban, ngành, UBND các qun, huyn vã các dan vi Co lien
quan to chirc thiTrc thi phuang an kitn nghi don gian hoá d6i vOi các thU tl,Lc hành
chinh không thuc thârn quyën xir 1' cUa thành pM (rnic B Phi.rong an) sau khi
duqc Chinh phU, ThU tuOng Chinh phu thông qua.

f)iu 4. Van phOng Doàn Dai biu Qu6c hôi, j-ICi dng nhân dan và Uy
ban nhân dan thành ph có trách nhirn kirn tra, don d6c các s?i ban, ngãnh,
LTBND các quân, huyên vá các dciii v có lien quan t1irc liiên Quyt dinh nay.
Diu 5. Quyt dmh nay cO hiu 1rc kê tr ngây ks'.
Diu 6. Chánh Van phông Doãn Di biêu Quc hi, Hi dtig nhân dan
va Uy ban nhân dan thànli ph& Giárn d& các sO, Thu trtrang các ban, ngánh có
lien quan c1iu trách nhiêrn thi hành Quyt dinh nây.L

Niii nh(mn:
- Thu tl.râng Chinh phü (báo cáo):
- Van phóng Chinh phü (C,ic KSTTHC):
- Cãc so, ban. ngánh;
- UBND qun, huyn;
- Luu: VT. KSTT.

KT. dHU TICI!
CHU TICH
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GIAN HOA vA KIEN NGH! DO'N GIAN HOA
INH THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET

PHU
TH
(Bcin ha
(

lA THANH PHO DA NANG
i1-Ni) ngôv ihOngf näni 2019
ti/nh s 35$ Q1)-(
hii i/c/i (IBN/) ,/u,nIi p/u3 flà Nãng

A. PHU'ONG AN &N ClAN HOA
1. Linh vrc thông tin và truyên thông (thuc thim quyêfl cüa So'
Thông tin vã Truyên thông).
1. Thu tiic: Phê duyt phu'ong an cong trInh Cap viên thông di treo
a) Ni dung don gián hóa
Vê thai han giãi quyt: Rtt ngAn thai han giai quyt TTHC tr 20 ngãy
lam vic xung con 15 ngày lam vic.
L do: Qua t1c t giâi quyt '['THC cO the rit ngn thai han xu' 1' TTHC
tai phOng chuyen mon thông qua tang cuäng trách nhim cua nhCrng nguäi cO
thâm quyên trong giái quyêt TTHC.
Th'c thi: Sua dôi khoãn 2 Di&i 16 Quyêt djnh s 09/2018/QD-UBND
b)
ngày 05 tháng 3 nãm 2018 cüa UBND thânh ph Dâ Nng Quv dnh quail l' cap
viên thông trên dia bàn thành ph Dà N?ing.
hOa: To thun 1i cho Ca nhãn, to chrc
c) Li Ich phrang an don gian
tlwc bin thu tVc hành chinh dng thai tang cuäng trách nhirn cho can b giãi
quyêt tiui tuc hành chInh.
thãm quyn cüa t1BND cp xä)
(thuc
Linh
vv'c
giao
thông
vn
tái
II.
phép hãnh ngh vn chuyên hành khách,
1. Thu tiic: Thu tyc Ca1)
bãnh và cäc Ioi xe tu'o'ng
hang hOa bang xe thô so', xe gn may, xc rnô to 02
ty'
a) Ni clung don gian hOa
Vê tliii hn gii quyt: Rt ngii thai hm giai quyt T'FHC tr 03 ngy
âm vic xuông cOn 02 ngày lam vic.
L do: Qua tkrc t giái quyt TTHC cO the rut ngn thai han xr 1' TTHC
tai phàng chuyên mon thông qua tang ciräng trách nhini cua nhcmg ngräi cO
thâm quyên trong giái quyêt TTHC
b) Thrc thi: Sra dôi khoân 4 Diu 7 Quyët djnh s 29/2010/QD-UBND
ngày 27 tháng 9 nam 201 0 cua UBND tliânh ph Dà Nng v ban hânh Quy
to chu'c quan 1. liot dn vn chuvCii hanh khacli. hang liOa bng xe thO
dnh

so, xe gän may,
xe rnô to hai bánh và các Joal
xe t1rg tz trên dia bàn thànli phó
Dà Nng.
C)

Loi ich phtrang an don ian hOa: To thuài lol cho cá nhán thrc Iiin
thu tUc hánh chInh dOng tlii tang clrO'ng trâcli nhiejn ho can bô giài quyt thu
tuc hành chinh.

B. P1-IUO'NG AN KIEN
NGHJ DON GIAN HOA
I. Linh vyc COng thuo'ng (thuOc thm quyn cüa SO Cong
Th u'o'ng)
1. ThU tVc: Däng k2
boat dng bàn hang à Cp ti
da phuo'ng
a) N dung don giàn hOa
V thành phn M
Bo (lily dn1i chrng thu'c d61 vO'I thánh phn li so
quy djnh tai khoàn 3 Diuso:
9 Nghi dnh s6
40/20 I 8/ND-op ngày 12 tháng 3 nãm
2018 cta Climb phU v quán 1' hoot dng kinh doanh theo phirong th(rc da
cap.
L do: Yet, cti trCn khOng cn thik lam phat sinh clii phI tuân thu TTHC
cua doanh ngh ip klii time hin TTF IC nay.
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b) Kiii nghi thçrc tlii: Sü'a di khoän 3 Diu 9 Nghi dinh s

0/2018/NDCp ngày 12 thâng 3 nãm 2018 cila ChInh phil v quàn l' boat dng
kinli doanh theo phuang thrc da cp (phuig an sua dOl là
flop bàn sao có ban
chinh de di ch1u).
c) Lcyi ich phirang an don giàn boa:
- Clii phi tuán thu TTHC truc don giân boa: 140.000.000 dnWnàm
- Clii phi tuân thu TTHC saii khl don giàn hOa: I 15.000.Q
- Clii phi tit kiêni: 25.000000 dong/nani

dng/nam

- T i ct giám clii phi: I 79 9
2. ThU tuc: Dãng k
sU'a dôi, bO sung nôi (Jung boat
da Cap tii dja phu'o'ng
dng bàn hang
a) Ni dung don gian hOa
V thành p1in h so: Ba quy dnh chrng thtrc d6i vi thành phn 1i so
quy djnh tal khoân 3 Diu 9 Nghi djnh s 40/201 8/ND-C'p ngày 12 thang 3 nm
2018 ccia Climb Phil ye
quàn J boat dOne kinh doanh theo phu'aiig tIirc da
cap.
L do: Yêii cu ti'Cn khOng cn thMt, lain
phát sinh chi phi tuãn thu TTHC
ci.ia doanh nghiêp khi thçrc hiën TTHC nay.

Kin nghi thrc thi: Sra di khoán 3 Diu 9 Ngh djnh s
b)
quãn 1 hoat dng
40/2OIgIND-CP ngày 12 thãng 3 nãm 2018 cta Chinh pht ye
Co bàn
kinh doanh theo phrong thrc da cp (phug an sra dôi là np bàn sao
chinh dé di chit).
c) Lcii ich phu'cing an don giàil hOa:
- Chi phi tuân thu TTFIC tru'o'c dn giãn hOa: 1 17.000.000 dônflm
dngInãm
- Chi phi tuân thi TTHC salt khi dGn gián hOa: 92.000.000
- Chi phI tiêt kim: 25.000.000 dng/näm
- 19 l c.t giàrn chi phi: 21,4 9
II. Linh v'c giáo dtic (thuc thâm quyên cüa So' Giáo diic và Dào
to)
1. Thu tic: Cap giây phép to chüc hot dng dy them, h9c them
ngoài nhà truông di vO'i các tru'O'ng hç'p to chü'c dy them, hçc thêni có ni
dung thuC chu'o'ng trInh trung hQc phO thông hoc thuc nhieuchU'O'flg
trInh nbu'ng cO chu'o'ng trInh cao nhit là chu'ffng trInh trung h9c pho thông
a) Ni dung don giàn hOa:
V thai gian cp phép: Rit ngãn thai gian giãi quyêt thu tçic tr 15 ngãy
lam vic xuông cOn 14 ngày lam vic di vi h so np theo phuong thrc
tru'c tip va 13 ngày lam vic di vi phrong thc trv'c tuyên.
L9 do: Qua thrc tin giãi quyêt thu tic hãnh chinh, thai gian cO the
dugc rUt ngn nh&m tang cräng trách nhim phôi hp cia can b. cong chrc
khi thçrc hiên nhim vi.
Kin nghi thrc thi: Sü'a di khoãn 3 Diu 13 Thông tu s
b)
l7/2012/TTBGD0T ngày 16 thâng 5 nam 2012 cua B truang B Giáo dic
và São tao ban hành quy dinli ye day them, hc them.
thun 1i cho Ca nhãn, tO chrc
c) Lqi Ich phuong an don giàn bOa: Tao
khi thrc hin thu tuc hành chinh.
2. Thu tyc: Cia hn giãy phép to cht.c hott dng dy them, h9c them
ngoãi nba truOng dôi O'i các trtrO'ng hçp to chüc dy them, hçc them cO ni
dung thuC chu'o'ng trInh trung hçc phO thông hoc thuc nhjeuchU'O'ng
trInh nhu'ng cO chu'o'ng trInh cao nht là chu'ong trInh trung hçc phô thông
a) Ni dung don giàn bOa:
thai gian giài quyCt thm bc tü 15 ngãy
V thai gian gia ban: Rtt ngãn
lam vic xuOng cOn 13 ngày lam vic.
2)

L

do: Qua th crc tin giái quy4t thu tue hânh chinji, thai gian CO
th
duc rit ngn nhrn tang cirang trách nhiêrn phi hop cüa can b, cong ch'c
khi thiic hiên nhiêm vu.
b) Kin nghi thçrc tlii: Sia di khoân
3 Du 13 Thông tir s
J 7/2 O12/TTBGDDr ngàr 16 tliii
5 nni 2012 eüa 86 trung B Giáo duc
và Dâo tao ban hânh
quy djiih v dy them, hoc them.
c) Li Ich phung an dan giãn hOa: Tao
thuãn i cho cá nhân, t chCtc
khj thtc liiên thu tuc hânh chinh.
3.Th tuc: Cp phép t cht'c hoat dông day them, hoc them c1i vOi
cäc truô'ng phô thông dOi VO'i
cäc tru'ô'ng h9'p t chüc day them, hoc them cO
ni dung thuôc chtwng trinh trung hoc ph thông hoc nhlêu chu'o'ng trInh
nhu'ng cO chuo'ng trmnh cao nht là chu'o'ng trInh trung hoc phô thông
a) NÔI dung dan giãn hOa:
V thai gian cp phép: Rit ngn thai gian

giái qLiyét thu tc tr 15 ngày
lam viec Xung cOn 14 ngày
lam vic di vOl h sa np theo phircng thrc
trirc t14p và 13 ngàv lam vic dOi
vai phu'n th u'c tru'c tuvên.
L do: Qua tliuc in giai quvt thu tue hãnh chinli, thi gian Co th
droc rñt ngn nhin tang cirang trách nhiêni phi hqp c0a can b, cOng chrc
klij thu'c hiên nhiëm vu,
b) JKin nghi thrc thi: Sira
cti khoàn 3 Diu 13 Thông tir
I7120 U/TT-BGDDT ngáy 16 tháng
so
5 nm 2012 cOa 86 tru'ang Bô Giáo duc
vã Dào tao ban hành quy dnh v day them, hc them.
c)

Lai Icli phirong an dan giãn boa: Tao thuãn 1i cho cá nhán, tO c1irc
khi thirc hiên thu tuc hânh chInh
111. Linh vy'c ' t (thuc
th1m

cüa S& V té)
1. Thti tzc: ('np giy phép hoat dng di
vOi PhOng kham chuyên
khoa
C1U\'fl

a) NÔI dung dan gian hOa
V thânh phn h So':
Bo quv d!nh clirng th crc di vi thành plin Ji sa
quy djnh tai
dim b, c khoán I Diu 39 Thông tu' s
4 112011/TTByT ngày 14
tháiig 11 narn 2011 cua BO tnrang Bô Y t hu'âng dn cp chrng clii hânh ngh
d6i vai ngirai hânh ngli và cp giy phép hoat dông
i vài ca s& khárn bn1i.
chü'a bênh.
L do: Yêu cdii trën khOng cdii thit. lam phát sinh chi phi tuân thu TTHC
cila to chrc, cá iihn klii thu'c hièn TTHC' nay,
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Kin nghi thrc thi: Scra d6i dirn b, c khoãn I Di&i 39 Thông flt so
b)
41/2011/TTBYT ngày 14 tháng ii nãrn 2011 cüa B tnrng B Y t hung dan
phép hoat dng
cp chrng chi hành nghê d6i vâi nguäi hành ngh vã cp giy
sä khárn bênh, chra bnh (phuong an sra dôi là np bàn sao có bàn
di vi cci
chinh dê di chiêu)
c) Lçii ich phu'ang an don giãn boa:
- Chi phi tuãn thi TTNC truc don giàn bOa: 140.000.000 dông/nãiii
dngInm
- Chi phi tuân thu TTHC saii khi don gián bOa: 115.000.000
- Chi phi tiM kim: 25.000.000 dông/näfll
- T l ct giàm chi phi: 1 7,9

0.0

djch v1 lam rang
2. Thu ttic: Cp giy phép ho'4t dng dôi vói co so,
gia
a) Ni dung don giãn hóa
V thành phn h so: BO quy dnh chmg thc d6i vi thành phân h so
ngày 01
quy djnh ti dirn b.c khoãn I Diu 43 Ngh dnh s I09/2016/ND
tháng 7 nãrn 2016 cia ChInh phü quy djnh cp chrng chi hành ngh di vi
nguôi hành nghê và cp giv phép host dng d6i vài co s kháin bnh, chaa
bnh.
L do: Yêu cãu trén không can thiêt, lam phát sinh chi phI tuân thu TTHC
cüa

to

cthLrc, cá nhân khi thirc hin TTHC nay.

Kin nghi thtc thi: Sra di diem b, c khoán I Diu 43 Ngh dnh s
b)
lO9/2016D-CP ngày 01 tháng 7 nãm 2016 cia Chinh phü quy djnh cp chung
chi hành ngh d6i vi nguäi hành ngh vâ cp giy phép hoot dng di vOi co s
khárn bênh, chra bnh(phU'oflg an süa dôi là np bàn sao cO bàn chinh d di
chiêu)
c) Lcii ich phucing an dcrn gian boa:
- Chi phi tuân thu TTHC tru'cc don gian bOa: 48.000.000 dong/nãm
- Clii phi tuân th TTHC sau khi don giãil bOa: 46.000.000 dng/nam
- Chi phi tiêt kim: 2.000.000 dOii/nãm
- T' l cat giàm clii phi: 4.2 %
3. Thu tic: D ngh thay dôi ngu'ô'i chu trãch nhim chuyên mon cüa
co' sr khám bênh, chü'a bnh
a) Ni dung don gian hOa
7

V thânli phn h sa: BO quy
dlnh cIirng thu'c d6i vi thànli phn li sa
quy djnh t?i
dirn d khoàn 6 Diu 43 Nghi n1i s6
109/2 0 16/ND-Cp ngây 01
tháng 7 nam 2016 cia Chinh phu quy djnh cp chmg chi hânh ngh d vi
ng1rj hành ngh và cp giy phép hoat dng
di vâi ca sä khárn bénh, cha
bênh.
L do: Yêu cu trên khOng dn
ilii4t. Iàni phäi sinh clii phi tuân thu TTHC
cüa t chrc, cá n1i
khi thu'c hiên TTHC' hay.
b) Kin nghj thrc thi: Sa d6i

dim d khoán 6 Diu 43 Nghi dinh s
109/2 016/NDCp ngáy 01 thàng 7 nam 2016
cüa

Chinh pIi1 quy dinh cp chrng
clii hành nghê di vài ngui hành iigIi vá
cap giy phép hoat dng di vài ca sa
khái bénli, cliüa bnh (phu'ang an
sira dôi là iip bàn sao cO ban chinli d di
chiêu)
c) Lyi Ich phtro'ng an doii gián hOa:
- Clii phI tuãii thu TTHC trtrc dan giàn liOa: 70.00Q.
dng/nam
- Clii phi titan
thu ]'THC sau khi dun giãn hOa: 46.000.000 dng/nam
- Clii phi tit kiêrn: 24.000.000 dng/nain
- T 1 cAt giarn clii phi: 34,3 %
4. Thu tyc: Cong b

dü diu kiên thuc hiên kham sü'c khöe
a) Ni dung dan giãn boa
V thani phn M sa: Bo
quy djnh clictn thrc di vài tliành phn h
quy dnh tai dirn
sa
b, d và e khon 8 Diu 43 Nghi dinh s6 lO9/
2O16/Dp
ngày 01 tháng 7 nain 2016 cia Chinli phu qiiy diiIi cp c1irng clii hánh ngh
vi ngräi hành ngh và cAp giAy
di
phép hoat dng d6i
vài
ca
s
khãni
bn1i,
cha
bênh.
L do: YII cu trén kh6ii cn t1iit, lam plìát sinh clii phi titan thu TTHC
cüa tO chrc, cà nhâii 1< hi thire hiOn fl'F IC nay.
b) Kin nghj thrc thi: Stra di diem
b, d vâ e khoth 8 Di11 43 Nghj dinh
s 109/ 2
0]6/NDCp ngày 01 tháng 7 nãm 2016 cua ChInh phü quy djnh
cAp
chthig chi hânh ngh di vi ngui hành ngh vã
cAp giAy phep hoat dng di
vOj ca s& khám bënh. cIira bêiih (phtran an sü'a d6i là nOp bàn sao cO
d d6i Chiu)
bàn cli inh
c) Lcxi ich pht.rang an dun giàn hOa:
- Clii phi tuãn thu TTHC tnràc dun gián hOa: 72.000.000 dng/nni
- Chi phi tuãn thu TTHE' saut khi dun gian hOa: 69.000.000 dng/nm
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- Chi phi tit kirn: 3.000.000 dông/nm
- T 1 ct giârn clii phi: 4,2 %
dng dôi vó'i co sö khäm bnh,
5. Thu ttic: Diu chinh giy phép hot
chfra bnh
a) Nôi dung dGn gián hóa
V thânh phn h sa: BO quy dnh chrng thrc d6i vi thành phn h s
b, c khoãn Diu 43 Nghi djnh s 109/20 16/ND-CP ngày 01
quy djnh tai diem
tháng 7 nãm 20 16 cila Chinh phü quy djith cp chrng chi hành ngh di vOi
cp giy phép hot dng di vi co s& khám benh, cha
nguäi hãnh ngh Va
bnh.
L9 do: Yêu c.0 trên không cn thit, lam phât sinh chi phi tuân thi
TTHC cia to chCrc, cá nhãn khi thirc hin TTHC

nay.

b) Kin nghi thçrc thi: SCra dim b, c khoàn 1 Diu 43 Nghi djnh s6
109/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 narn 2016 cüa ChInh phü quy djnh cp chirng
chi hành ngh di vOi nguäi hãnh ngli Va cp giy phép boat dng Mi vi Co sâ
ldiárn bnh, cha bn1i (phrong an sCra dôi là np bàn sao cO ban chinh dê d6i
chiêu)
c) Lçii ich phuong an dun gián boa:
- Chi phi tuân thu TTHC tnrc don gian bOa: 59.500.000 dOng/nãm
- Chi phi tuán thu 1'THC sau khi don gian bOa: 46.000.000 dânglnãni
- Chi phi tit kirn: 13.500.000 Mng/nrn
O
- T' l c.t giárn clii phi: 22,7
6. Thu tVc: Cap giy phép hot dng

Mi vói Phông chãn tr y hQc Co

truyên
a) Ni dung don giãn bOa
V thành plin h so: BO quv dnh chrng thrc dôi vi thành plin li so
quv djnh tai diCiii b. c khoan I Diêu .13 Ngh dnh s 109 "2() 16/N D-CP ngày 01
tháng 7 nam 2016 cua Chinh phu quy dnh cp cli(rng clii hành nghC dôi vi
nguäi hành nghê Va cp gffiv phép boat dng Mi vi co s& khãm bnh, chra
bnh.
L do: Yêu câu trên khOng can ihiêt. lam phát sinli clii phi tuân thu TTHC
cua tO chCrc. cá iiliân khi tliirc hin TTIIC nay.
b) Kin nghi thtjc thi: SCra diem b, c khoãn 1 Diu 43 Ngh djnli sO
109/2016[ND-CP ngãy 01 tháng 7 nam 2016 cüa Chinh phCi quy djnh cp chCrng
9

chi hãnh ngh d6i

vi ngrii hành ngh và cp giy phép hot dng di vái ca s&
khárn bnh, ch&a bnh (phucnig an sra di là nôp ban sao có bàn chInh d di
chiêu)
c) Lci Ich phtxo'ng an dan giàn hóa:
- Clii phI tuân thi TTHC tru'àc dan gián hóa: 59.500.000 dng/narn
- Chi phi tuân thu TTHC sau khi dan gian hOa: 46.000.000 dng/iiiii
- Clii phI tiët kiêm I 3.500.000 dông/nain
- T 1 ct giârn clii phI: 22,7 %
IV. Linh vyc ni vy (thuôc
thãm quyt giii cJuyt cüa S& NÔI vu)
1. Thu tyc: Dng k' dy tuyên và
h so trüng tuyên cong ch(rc cap xâ
a) Ni dung dan giàn hOa:
V tliãnh phn h6 sa: BO quy dnh chrng tlirc di vi thành phii h sa
quy djnh tai dirn
e khoàn I Diu II Thông tu s OO/2012/TTBNV ngày 30
tháng 10 nãm 2012 cüa B trung B Ni vu huing dn v chCrc trách. tiëu
c1iun cu tli, nhiêni vu và tuyii ding cong chrc xà, plitrng, thj trii.
L do: Yêu cu trën khOng cn thit. Jàni phát sinh clii phi tuân tlit'i TTHC
cá nhân khi thtrc hiên TTHC nay.
b) Kin nghi thirc tlii: Su'a dOi diin e khoan I F)iu I I T1iOiu tii s
0 6/2 012/TT-BNV ngày 30 thán 10 iiãm 2012 cua Bô trung B Ni vu htràng
dn v c1irc trácli, tiêu chun cu th& nhiêrn vi và tuvn dcing cong cliOc xä,
phrng, thi trn (phirang an sra di là iip bàn sao cO ban chinh d di cliiii).
c) Loi Ich phirang an dan giàn hóa:
- Clii phi tuân thti TTHC tnrâc dan giän hóa: 145.000.000 dông/nni
- Clii phi tuân thu TTHC sait khi dan gián hóa: 138.250.000 dng/nam
- Clii phi tit kiêni: 6.750.000 dng/nani
- Ty l cat giam clii phi: 4.7 o
V. Linh vyc Tu' phàp (thuôc thàm quyn giiii quyt cüa So' Ttr phäp)
1. Thu tyc: Thay dôi dja diem tht
try sO' clii nhänh cüa to chü'c tr9ng
tãi nu'ó'c ngoài tai Viêt Nam sang tinh, thnh phO trtic thu& Trung u'o'ng
khäc
a) Nij dung daii giàn hóa:
V thành phii 1i sa: BO quy dn Ii ch (mg th crc
&i Vi thânh phán h SG
uy dinh ti
diêni b, d khoàn I J)iu 10 Nghi diiili sc 63'2Q I Ii'ND-CP nàv 28
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tháng 7 nãm 201 1 cia ChInh pht quv dnh chi tit vá hirâng dn thi hành mt s
diti cüa Lut trQflg tài thung mai.
L do: Yêu cu trên không cn thit, làni phát sinh chi phi tuân thu TTHC
cã nhân khi thrc hin TTHC nay.
Kin nghi thvc thi: Sra d6i diin b, d khoán 1 Diu 10 Nghi nh s
b)
ngày 28 tháng 7 nârn 2011 cüa Chinh phü quy djnh clii tit và
63/2OUTND-CP

lurOng dn thi hành rnt s diu ea Lut trong tài thrang mai (phuung an sra
di là np bàn sao có ban chInh dê di chiu).
c) Li ich phi.rong an don gián háa:
- Chi phi tuãn thu TTIIC tru'c don gian hOa.36,500.000 diig/nafl1
34.500.000 donglnãm
- Chi phI tuân th TTHC sau ldii don gián hOa:
- Chi phI tit kirn: 2.000.0000 dng/narn
- T' l cat giãrn clii phi: 5,5%
2. Thu tic:

äng k' hot dng van phông Iut su

a) Ni dung don giân hóa:
V thai han giái quyt: Rtt ngn thai han giãi quyêt TTHC tr 10 ngày
lam vic xung cOn 09 ngày lam vic.
L do: Qua thçrc tin giai quyt TTHC, thai gian cap giãy dng k hoat
dng cho van phOng lut su có the rtt ngn so vi quy djnh.
klioaii 3 DiCu 35 l..ut Lut su' nâin 2006,
b) Kiên nghi thrc thi: Su'a dôi
sia dôi, bô sung näm 2012.
Ca nhân
c) Lgi ich phLrong an don gian hOa: Tao diCu kin thun 1i cho
t1irc hin thU tic hành chinh.
('ông ty lut tiách nhim hUu hn
3. Thu tl?c: Däng k hoot dng cüa
mt thành viên
a) Ni dung dan gián bOa:
V thai han giái quyt: RUt ngn thai han giâi quyêt TTHC tr 10 ngây
lam vic xuông cOn 09 ngày lam vic.
L do: Qua thrc tiên giai quyCt TTHC, thai gian cap giãy dang k hoat
dng cho cong ty 1ut trách nhim 1iiu han mt thânh viên cO the rUt ngãn so vOi
quy dtnh.
b) Kiên nghi t1c thi Sua dôi khoan 3 DiCu 35 Lut Lut so nam 2006,
sra dôi, bô sung nârn 2012.
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c) Li Ich phirang an dan giàn hOa: Tao diu
kiën thun 1i cho cá iiliân,
t6 ch rc th rc Ii iên th ii tuc han h chin h.
S U'

4. Thu tyc: Dng k
hoat dng cüa chi nhnh t
chü'c hnh ngh 1ut
a) Nôi dung dan giän hOa:

V thi han giai quy4t; Rut ngn tIii han giái quyt TTHC tCr 07 ngay
lain viêc xu6ng con 06 ngày lam viêc.
L do: Qua tIirc tin giâi quyt TTHC,
thai giaii cp giy dng k hoat
dng cho clii nhánh t c1irc hành ngh luât sir CO
th rCit ngn so vài quy dnh.
b)
Kin nghi thirc thi: Sia d6i khoân 2 D1u 41 Luât Luãt sir nãm 2006,
sü'a di, b6 sung nâin 2012.
c)

Li Ich phirang an dan giãn hóa: Tao diu kiên thuán Iqi cho t6 chrc
thu'c hiên thii tuc hãnji chInh.
5. ThU tyc: Thanli 1p
van phông giao (lich cUa
to chU'c hnh ngh
IuIt su' trong nu'óc
a) Nôi dung dan gián llOa:
V thai han giäi quvt: Rit ngn thai
han giäi quyt TTHC tr 07 ngày
lam viêc xuong cOn 06 ngáy lam vic,
L do: Qua thrc tin giãi quy& TTHC, t1ii gian cp giy dâng k lioat
dông cho van phOng luät sir CO
th rt ngan SO Vi quy dnh.
b) Kin nghi thrc thi: Su'a di khoãn 2 Diii JO Thông tir s 1

7/2 01 ].!TTBTP ngày 14 tháng 10 11am 2011 cua Bô tnr&ng Bô Tir pháp hiràng dn môt sO
quy dinh cira Luãt Luât sir, Nghi dnh quv dn1i chi tit môt s diu cila Lut
Luât su', Nghi dinli hirâng dn tlii hánli các quv dnh cua Lut Lut sir v t chrc
xâ hôi - ngh nghiêp cüa lut sir.
c) Li Ich phu'ang an dan gian hOa: Tao diti kiêii thun li cho tO chrc
thu'c hiën thu tue hành chInli.
VI. Linh vu'c thông tin v
truyn thông (thuôc thãm quyn giãi
quyt cUa Sö Thông tin và
Truyn thông)
1. ThU tyc: Thông bào thay
dth phu'o'ng thüc, pham vi
cung cup djch
vi,i trô cho'i din tU' GI trên mng dii thro'c phê duyêt
a) Nôi dung dan gian JiOa:
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V thii gian cp phép: Rt ngn thai gian giái quyêt thu tUc tü 07 ngày
lam vic xuông cOn 05 ngày lam vic.
L' do: Qua thrc tin giái quyt thu ttc hãnh chinh, thai gian có the duc
rt ngãn nhãrn tang cuäng trách nhiern ph6i hp ctia can b, cong chirc khi thirc
hin nhiêm vt.
b) Kin ngh tic thi: Sua dÔi khoan 27 Diêu I Nghi djnh s
27/2018/ND-CP ngày 01 tháng 3 nãm 2018 cüa Chinh phü sra dôi, bô sung mt
s6 diu ciia Nghi djnh s 72/2013/ND-CP ngày 15 thãng 7 nãrn 2013 cüa Chinh
phU v quãn 1', cung cp, sr dig djch vi Internet và thông tin trên mang.
c) Lqi ich phu'ang an dan gián boa: Tao thun lci cho cá nhân, to chrc khi
tic hin thu tUc hãnh chInh.
so' chInh nhu'ng van trong cing
2. Thu tiic: Thông bao thay dôi try
mQt tInh, thành phô, van phOng giao dch, dla chi cho thuê may chü cüa doanh nghip cung Cap dch vy trO choi din tü' C I trên mng
a) Ni dung dan gián hóa:
V thai gian c.p phép: Rit ngn thai gian giOi quyêt thu tçic t 07 ngây

lam vic xuôflg cOn 05 ngày lam vice.
L do: Qua thçrc tiën gii quvt thu tuc 1iin1i cliinh, thai gian cO the duc
rut ngn nhãm tang cuäng trách nhim phôi hp cia can b, cong c1irc khi tlirc
hin nhim vu.
b) Kin nghi thv'c thi: Sua dôi klioan 24 Diu 1 Nghi dnh s
27/2018/ND-CP ngày 01 tháng 3 nãm 2018 cia Chinh phu süa dôi. bô sung mt
s diu cüa Nghi dnh so 72/2013/ND-CP ngãy 15 tháng 7 nm 2013 cua Chinh
phü v quán ', cung c.p, sr dung djch vi Internet va thông tin trên mang.
thun Ii cho cá nhãn, to chrc khi
c) Lqi ich plurong an dan giàn bOa: Tao
thçrc hin thu tic hành chinh.
3. Thu tyc: Thông bão thay dôi phãn von gOp dan dn thay dôi thnh
viên gOp vOn (hoc cô dông) có phmn von gOp tir 30% vOn diêu 1 trO' ten cOa
doanh nghip cung Cap dlch vy trO choi din tü CI trên mng.

a) Ni dung don gian hOa:
V thai gian cp phép: Rtit ngn thai gian giãi quyOt thu tijc t 07 ngây
lam vic xuông cOn 05 ngây lam vic.
L do: Qua thrc tiên giai quyêt thu tue hinh chinh, thai gian cO the thrçc
rit ngn nhm tang cuäng trách nhim phOi hp cua can b, cong chac khi tic
liin nhiiii vu.
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b) Kin ngh thçrc tlii: Su'a dOi
khoan 24 f)Iii I Nghi dinh s
27/201 8/ND-CP ngâv 0! tháng 3 nin 2018 cua Chmnh phu sra d61, b sung rnt
s diu cia Ngh dnh s 72/2
013/NDCp ngày 15 tháng 7 nâm 2013 cüa Chlnh
phU v quân 1, cung cap, sti dulg djch vu Internet vâ thông tin trên rnang.
c) Li Ich phrang an dan gian hóa: Tao thuãn
lcii cho Ca nhãn, to chrc
khi thu'c hiên thCt tue hành chInli.
4. Thu tyc: Thông báo thay di phn von gop dn den thay di thãnh
viên gop
vn (l1oc cô dông) cO phn vn gOp tü 30% vOn diêu I trö len cüa
doanh nghiêp di throc cp giy chü'ng nhin ding k cung cap djch vy trô
chol diên tü' G2, G3, G4 trên mng.
a) Ni dung dan glAn hóa:
Vê thai gian cp phép: Rtt ngn thai
gian giAi quyt thu tc tCi' 07 ngAy
lam vic XuOng cOn 05 ngàv lam vic.
L do: Qua thrc tin gial quyt thi tc hânh chInh, t1ii gian CO th dLrYc
ngãn nhãm tang cithng trAch nhim phOi lip cta can b, Cong c1irc kill thrc
hiên nhirn vu.
rit

b) Kin nghj tiirc thi: Sua d61 khoAn 32 Diu 1 Nghi dnh s
27/20181D-Cp ngay 01 thAng 3 nãm 2018 cQa ChInh phu sra di. b swig mt
s dMu cia Nghj dnh s 72/2
013/ND-Cp ngày 15 tháng 7 nrn 2013 cüa Chinh
phü v quãn !,
cung cp, s ding dc1i v Internet vã thông tin trên mang.
c)
Li ich phrang An di gian hóa: Tao thuãn ii cho cA 'thAn, t chrc klii
thirc hiên thu tue hânli chinli.
VII. Linh vuc tãi ngu en v
mOi truO'ng (thuôc thàrn quyn giAi
quyt cila SO' flu nguyen vu Môi tru'O'ng)
1.
Th tuc: Thiim dinh, phê duyêt bAo cAo dänh giA tAc dng môi
t ru'ô'n g
a) Ni dung dan giãn hóa:
V thai gian cp phép: Trong tng thai gian cAc buàc giAi quyt TTHC,
rit ngän thai gian giâi quyt tCr 45 ngay lAm vic xuIig cOn 40 ngAv lAm vic.
L do: Qua thrc tin giAi quyêt thu tue hAnh chinh, t1ii gian CO th4 dLrac
rt ngn nhm tang cu'äng trAch nhiêm phi hp cüa cAn b& Cong chCrc kill thrc
liiën nhiêm vu.
b) Kin nghj thrc tlii: Sira dOi khoan 2 Diu I Nghi dinh sO 40/2019/NDCP ngAy 13 tháng 5 nãm 2019 cua Chinh phii sira dOl. hO sung nit s diu cüa
cAc Ngii dnh quy dinh chi tit. hir&ng dn thi iiAnh Luât Bâo v rnOi tnräiig
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c) Lcri Ich plurcing an dcii giân liOa: Tao thun 1i cho cá nhân. to chrc khi
thçrc 1iin thCi tic hânh chInh.
2. Thu tVc: ThIrn dnh, phê duyt trU' lu'ç'ng khoáng san trong báo
cáo thäm do khoáng san lam It 1iu xãy ding thông thtrOng và than bun
a) Ni dung dcii gian hóa:
Vê thai gian thâm dnh, plié duyt: Trong tong thai giari các buâc giai
quyt TTHC, rtt ngän thai gian giái quyêt tr 120 ngây xuông cOn 90 ngày.
L' do: Qua thrc tin giäi quyt thi tic hânli chmnh, thai gian 90 ngáy lam
viêc là dü dë giâi quyt TTHC nay.
b) Kin nghi thirc thi: Sira dÔi Diu 66 Nghi djnh s
ngày 29 tháng 1 1 nãm 201 6 cüa ChInh phi.

I58I2016/ND-CP

c) Lci Ich phrong an dcii giàn boa: Tao thun !i cho cá nhân, to c1irc khi
th'c hien tht tjc hành chinh.
thãni quyên giái quyt UBND Cap
VIII. Linh vu'c ho tich (thuc
huyn)
1. Thu tic: Dang k' khai tü
a) Ni dung don gian hOa:
V thành phn 1i so: BO thânh pliãn ho so Ia van bàn uy quyên trong
trisäng hcip ngräi du'cic Ciy quyn là 011g. bà, cha, mc, con, v, c1ing, anh, chj,
em rut cüa ngi.xäi üy quyên khi dang k khai tü'.
L' do: Yêu cu trén kbOng cn thit, lam phãt sinh chi phi tuân tliii TTHC
cá nhân khi tlirc hin TTHC nay và gay klió khãn cho than iiliãn nguäi cht vâ
ngiiäi di khai tr.
b) Kiii nghi t1irc thi: Si'a dôi Rhoan 2 Diêu 2 Thông tu' sO 15/201 5/TTBTP ngây 16 tháng 11 nam 2015 cia B trung B Tu' pháp Quv djnh clii tit
thi hành mt s diêu ctia Lut h tich và Nghi diiih sO 123/201 5/ND-CP ngày 15
tháng 11 nãrn 2015 cia Chinh phi quy djnh clii tit mt s diêu và bin pháp thi
hành Luêt ho tich.
c) Lçii ich phu'ang an don gian h6a:
- Clii phi tuan thu TTHC trirâc clan giàn hOa: 19.400.000 d6ng/nam
- Clii phI tuân tlit TTHC sau khi don gián hOa: 13.800.000 dông/näni
- Clii phi tit kirn: 5.600.000 dng/nâm
- T' I ct giáni chi phi: 28,9%.
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IX. Linh vyc h tjch (thuôc thm qtiyn giai quyt tIBND dip xii)
1. Thu tyc: dp giy xäc nhãn tInh trng hon nhn
a) Ni dung don giân hOa
V thyi gian thrn djnh: Rit ngii thai gian tCr 03 ngày làni vic xung
con giãi quyêt ngay sau khi tip nhn h so nu thuc tru'aiig hcp không cn
xa
rninh.
L do: Thai gian 03 ngày

lam

vic là chu'a thtin 1i cho cá nhân khi tliu'c
hin yêu cu tliijc hin thu tc hành chInh nu thuOc trurang hqp không xac
rn in Ii.
b) Thtrc thi: Sura dôi khoan 3 Diu 22 Nghi dinh s6 23/2
1
015/ND..Cp
ngày 15 tháng 11 närn 2015
cüa Chinh phü quy dinh chi tMt môt s diu và biên
pháp thi hành Lut h tch 2014.
c) Li Ich phirong an dan giän hóa:

thuãn lqi cho cá nhân khi yêu cu
thrc hin thu tic hânh chinh và hang cao thrc trách nhiêin cüa b phn giâi
quyt TTHC.
Tao

2. Thu tyc: Thay dfii, cãi chInh cho nguO'i chwa
ãü 14 tuôi
a) Ni dung don giãn hOa
V thaj gian thiii djnh: Rt ngAn thai gian tr 03 ngày
02 ngày lam vic nu thuc tru'äng hp khOng cn xác minh.

lam

vic xung cOn

L do: Thai gian 03 ngây

lam vic là chu'a thuãn Ii cho cá nhàn khi thrc
hiên yeu
cu thisc hiên thu tçic hành chInh nu thuôc tnräng hcp không xác
minh.

b) Thu'c thi: Sra d6i khoãn 2 Diu 28 Luãt ho tjch nãm 2014.
c) Lci ich phu'ang

an

don gián hóa:

Tao

thuân li cho cá nhàii klii yëu CLL
thrc hin thu tçic hânh chInh và hang cao th(rc trách nhiêm cula bO phãn giài
quyt TTHC.
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