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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CII NGHIA VIT NAM 
THANH PHO HO CIII MINH +Jc 1p - Tu do - Hnh phüc 

S: 4o& /QD-UBND ThànhphóHô Chi Minh, ngày4t1 tháng'tLnam 2019 

QUYET DJNH 
V vic phê duyt quy trinh ni b giãi quyt thu tuc hành chinh 
thuc thâm quyn tip nhn cüa Uy ban nhân dan qun, huyn 

CHU TICH  UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHI MINH 

Can c(r Lut T chtrc chInh quyn dja phucing ngây 19 thãng 6 näm 2015; 

Can ctr Nghj djnh s 63/2010/ND-CP ngày 08 tháng 6 nãm 2010 cüa 
Chinh phü v ki4m soát thu tic hành chIrih; Nghj dnh s 92/2017/ND-CP ngày 07 
tháng 8 näm 2017 cüa Chinh phü sira d&, b sung mt s diu cüa các Nghj djnh lien 
quan dn kim soát thu tVc  hành chInh; Nghj dnh s 61/20181ND-CP ngày 23 tháng 4 
nãm 2018 cüa ChInh phü v tht.rc hiên co ch mt ctra, mt cCra lien thông trong giãi 
quytthütiic hãnhchmnh; 

Can cr Thông tLr sS 01/20181ri-VPCP ngày 23 tháng 11 nm 2018 cüa B 
truong, Chü nhim Van phông ChInh phü huâng dn thi hãnh mt s quy djnh ccia 
Nghj djnh s6 61/2018/ND-CP ngày 23 tháng 4 nãm 2018 cüa Chinh phü v thrc hin 
co ché mt cCra, mt cra lien thông trong giái quyt thà t1c hành chInh; 

Xét d nghj ciia S& K hoch và Du tu ti T trInh s 874 liTrr-SKEDT ngày 
30 tháng 10 näm 2019, Sâ Tx pháp ti Ta trInh s 6280/TTr-STP-VP ngày 28 tháng 
10 nãm 2019, Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn ti T& trInh S6 3073/TTr-SNN 
ngày0l tháng 11 nãm 2019, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phê duyt kern theo Quyt djnh nay 28 quy trInh ni b giài quy& thu 
tic hành chmnh thuc th.m quyn tip nh.n cCia Uy ban nhãn dan qun, huyn. 

Danh mvc  và ni dung chi tit cüa các quy trInh nOi  bt duccc dãng tãi trên 
Cong thông tin din tr cüa Van phóng Uy ban nhân dan thành ph6 ti dja chi 
https:I/vpub .hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-bo-TTHC.aspx. 

Diu 2. To chtIc thrc hin 

1. Các quy trInh ni b giâi quyt thu tVc  hãnh chinh dã di.rçic phê duyt là cci 
sà d xay dirng quy trInh din tir, th.rc hiên vic tip nhn, giâi quyt Va trá k& qua 
thu t1c hành chInh trén C6ng djch v cong và H thông thông tin mt cra din tü 

theo Ngh djnh s6 61/2018/ND-CP tai  các cci quan, dun vj. 

2. Ccc quan, dun vj th1rc hiên thu t1ic hânh chmnh có trách nhirn: 



HU TICH 

yen Thành Phong 

a) Cong khai d.y dü, kjp thai, chInh xác các quy trInh ni b giài quyet thu 
ti1c hãnh chmnh theo quyt djnh phé duyt cüa Chü tjch Uy ban nhân dan thành phô 

tai tri si ncii tip nhn Va trã kt qua giãi quyt thi tlic hành chinh và trên Trang 
thông tin din tr cia co quan, don vj. 

b) Tuân thu theo quy trmnh nôi b dâ duçrc phé duyt khi tiêp nhn, giâi quyêt 
thu tiic hành chInh cho cá nhân, t chCrc; không tr dt them thu t'c, giy th ngoâi 
quy djnh pháp 1u.t. 

c) Thumg xuyên rà soát, cp nht các quy trInh ni b giâi quyêt thu tiic hành 
chinh chInh duçrc phé duyt mi, süa dii, bô sung, thay th, hüy bô, bãi ho khi Co 

biên dng theo quy djnh pháp 1ut; không Cong khai quy trInh nti b dã ht hiu 
1%rc thi hành. 

Diu 3. Hiu lirc thi hành 

Quyt dnh nay có hiu hrc thi hãnh kê tr ngãy k. 

Diêu 4. Trách nhiém fbi hành 

ChánhVãn phOng Uy ban nhân dan thánh ph& Giám dôc So K hoch va D.0 
tu, Giám dOc SO Tu pháp, Giám dôc SO Nông nghip và Phát trin nông thôn, Chii 
tjch Uy ban nhân dan qun, huyn và các t chcrc, cá nhân có lien quan chju trách 
nhim thi hânh Quyét djnh này./. 

Nol nhân: 
- Nhtr Diu 4; 
- Cic Kim soát ITHC (Van phOng Chinh phU); 
- TTUB: CT; các PCI; 
- VPUB: CPVP; 
- Trung tam Tin hçc, Trung tam Cong báo; 
-Lu'u:VT,KSTTIN.Y 



GLAI QUYET THU TVC HAM CHtNH TIIUQC THAM 
4N CUA U BAN NHAN DAN QUILN, HUYN 

Quylt djnh sd 4o /QD-UBND ngày'bI tháng4nàm 2019 
cüa Chz t/ch Uy ban nhdn dan thành phó) 

DANH MVC  QUY TRINH NO! BO 

STT Ten quy trmnh ni b 

I. Linh vrc thành Ip  và hoat doug cüa h kinh doanh, dáng k thué 

1 Lien thông dang k thành Ip h kinh doanh và dang k thuê 

II. Linh viyc thành Ip và hot ding cüa h kinh doanh 

2 Bang k) thãnh 1p h kinh doanh 

3 Bang k thay di ni dung däng ky h kinh doanh 

4 Tm ngüng hot dng h kinh doanh 

5 Cp Ii Giy chüng nhmn dang k h kinh doanh 

III. Linh vrc thành Ip và hot dng cüa hçp tác xâ 

6 Dãngk'hptácxã 

Bang k) thành 1p  chi nhánh, van phong di din, dja dim kinh doanh cfia hcip 
tc xä 

8 
Bang k thay d6i ten, dja chi tru sâ chinh, nganh, ngh san xut, kinh doanh, 
von diêu lé ngi.rcn dai dién theo phap luât ten, dia chi, ngixrn dai dién chi 
nhánh, van phàng di din cCia hcip tác xa 

9 Bang k khi hqp tâc x chia 

10 Bang k khi hçip tác xã tách 

11 Dangk - khihçrptacxahçrpnhAt 

12 Bang k) khi hqp tác xa sap nhp 

13 CAp Ii giAy ch(ing nhn dang k)2 hcip tác xã (khi bj mAt) 

14 CAp lai giAy chông nhn däng k chi nhánh, van phang dai din hcp tác xã (khi 
bj mat) 

15 CAp 1i giAy ching nhn dang k hqp tác xâ (khi bj hi.r hông) 

Q 



STT Ten quy trinh ni b 

16 
Cap Ii giAy chirng nhn däng k chi nhánh, van phông di din hçip tac xa (khi 
bj ht.r hông) 

17 
Thu hM Giy chirng nhn clang k' hçTp tác xã (dôi vâi tru&ng hçip hçp tac xã 
giái the tr nguyen) 

18 Bang k' thay di nii dung clang k) chi nhánh. van phông di din, dja diem 
kinh doanh cüa hyp tác xâ 

19 Chm dirt hot dng cüa chi nhãnh, van phông dai  din, dja dim kinh doanh 
cüa lien hip hcrp tác xâ 

20 
Cp 1i giAy chirng nhn clang k hçp tãc xà (khi dôi tr giy chirng nhn clang 
k kinh doanh sang giây chirng nhn clang k hqp tac xã) 

21 Thay dôi c quan clang k hgp tác xâ 

; .. . IV. Linh v1rc pho bien glao dc phap luat 

22 Cong nhn Báo cáo viên pháp 1ut qu.n, huyn 

23 Min nhim Báo cáo viCn pháp Iut qun, huyn 

V. Linh vc phát triên nông thOu 

24 H trçr c sâ 4t chat ban dãu cho hçrp tác xã thành 1p mài 

25 B trI n djnh dan cu ngoãi huyn, trong tinh 

26 B6 tn n dnh dan ci.r trong huyn 

27 Cp 1i giy chirng nhn kinh th trang tri 

28 H trc, dir an lien kt 
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