
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA NGÀNH 

TÀI CHÍNH ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG 

 (Kèm theo Quyết định số 633 /QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Hà Giang) 
 

Phần I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

STT 
Mã TTHC 

gốc 
Tên TTHC 

A  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH  

I Lĩnh vực: Quản lý Giá và Công sản 

1 1.006.241 Quyết định giá thuộc thẩm quyền cấp tỉnh 

2 2.002.217 
Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh 

theo đúng quy định 

3 2.002.173 

Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhân 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài 

chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội 

4 1.005.415 
Điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn 

vốn nhà nước sang ngành điện quản lý 

5 1.005.431 
Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp 

công lập vào mục đích liên doanh, liên kết 

6 1.005.430 
Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp 

công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê 

7 1.005.434 Mua quyển hóa đơn 

8 1.006.216 
Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất 

9 1.006.218 
Xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, 

cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước 

III Lĩnh vực: Tin học và Thống kê 

10 2.002.206 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách 

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 



I Lĩnh vực: Quản lý Giá - Công sản 

11 1.005.420 

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà 

nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại 

tài sản cho nhà nước 

12 1.005.421 

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài 

sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 

Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

13 1.005.422 Quyết định điều chuyển tài sản công 

14 1.005.424 

Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định 

tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ 

15 1.005.435 Mua hóa đơn lẻ 

16 1.005.429 Thanh toán chi phí có liên quan đến xử lý tài sản công 

17 1.005.432 
Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự 

án kết thúc 

18 1.005.433 
Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc 

không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án 

C THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ 

I Lĩnh vực: Quản lý Giá - Công sản 

19 1.005.426 Quyết định thanh lý tài sản công 

D DÙNG CHUNG 

I Lĩnh vực: Công sản 

 
Sở Khoa học và Công nghệ 

20 1.006.221 
Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp 

21 1.006.222 
Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ trợ 

 
Cơ quan quản lý tài sản 

22 1.006.219 
Chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, 

giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên  



23 1.006.220 

Thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu 

nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản 

bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu  

II  Lĩnh vực: Bảo hiểm 

 
 Sở Nông nghiệp và PTNT 

24 2.002.169 
Chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách 

nhà nước 

25 1.005.411 
Chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và 

hoàn phí bảo hiểm nông nghiệp 

 
 Sở Tài nguyên và Môi trường 

26 1.008.603 
Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với 

nước thải (QĐ số 967/QĐ-BTC ngày 25/6/2020) 

D THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

I  Lĩnh vực: Bảo hiểm 

27 1.005.412 Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phần II. 

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

 
Mã thủ tục: 1.005411 

Tên thủ tục:  Chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn phí bảo 

hiểm nông nghiệp 

1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh 

2. Lĩnh vực:  Bảo hiểm 

3. Trình tự thực hiện:  

3.1 Gửi (nộp) hồ sơ TTHC: 

Trường hợp không còn đáp ứng đủ điều kiện để được hỗ trợ phí bảo hiểm nông 

nghiệp, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm không còn thuộc đối tượng 

được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp có 

trách nhiệm thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã và doanh nghiệp bảo hiểm để 

thực hiện thủ tục hoàn phí bảo hiểm đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Thông báo 

ghi rõ thời điểm tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp không còn thuộc đối tượng 

được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp. 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc tháng, doanh nghiệp Bảo hiểm tổng 

hợp lại các trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp chấm dứt việc hưởng 

hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp, gửi văn bản thông báo đến Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp.  

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4 

Địa điểm gửi hồ sơ:  Trực tiếp hoặc qua DVBCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc  

qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Thành phần hồ sơ:  

SốTT Tên thành phần hồ sơ 
Mẫu thành 

phần hồ sơ 
Tiêu chuẩn Số lượng 

1 

Đối với doanh nghiệp bảo hiểm: 

Văn bản thông báo các trường 

hợp tổ chức, cá nhân sản xuất 

nông nghiệp chấm dứt việc 

hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông 

nghiệp. 

 

Thongbao.docx

 

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

2 

Đối với cá nhân sản xuất nông 

nghiệp: Thông báo bằng văn bản 

theo mẫu số 04 tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định số 

58/2018/NĐ-CP. 

 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

 Hồ sơ: 01 bộ    

3.2 Giải quyết hồ sơ TTHC 



Bước 1:  Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của 

doanh nghiệp bảo hiểm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp 

với Sở Tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm hoàn thành việc thẩm định: 

- Số phí bảo hiểm mà tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp có trách nhiệm hoàn 

lại cho ngân sách nhà nước tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm 

sau khi trừ đi các chi phí hợp lý có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm (trong trường 

hợp ngân sách nhà nước đã chuyển đủ phí bảo hiểm nông nghiệp hỗ trợ cho tổ 

chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp). Chi phí hợp lý thực hiện theo thỏa thuận tại 

hợp đồng bảo hiểm. 

- Số phí bảo hiểm mà ngân sách nhà nước có trách nhiệm chuyển trả cho doanh 

nghiệp bảo hiểm tương ứng với thời gian đã được bảo hiểm tính đến thời điểm 

chấm dứt hợp đồng bảo hiểm (trong trường hợp ngân sách nhà nước chưa chuyển 

đủ phí bảo hiểm nông nghiệp hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp).  

Kết quả thẩm định phải được lập thành văn bản và được lưu giữ tại Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Căn cứ kết quả thẩm định, trong thời hạn 10 ngày, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn lập báo cáo trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một 

cửa điện tử 

Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) 

Thành phần hồ sơ: 

STT Tên thành phần hồ sơ 

Mẫu 

thành 

phần hồ 

sơ 

Tiêu chuẩn Số lượng 

1 

Tờ trình và dự thảo  Quyết 

định của UBND cấp tỉnh 

chuyển trả cho doanh nghiệp 

bảo hiểm 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 01 

2 
Hồ sơ đã thu tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

hoặc bản số hóa 

01 

 Hồ sơ: 01 bộ    

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định chuyển trả cho doanh 

nghiệp bảo hiểm hoặc yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm chuyển trả lại ngân sách nhà 

nước số phí bảo hiểm theo quy định: 10 ngày làm việc 

Quyết định này được gửi cho các cơ quan liên quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện 

nơi có đối tượng được hỗ trợ và doanh nghiệp bảo hiểm có liên quan. 

Gửi kết quả cho Sở Tài chính cấp tỉnh để lập lệnh chi tiền cho doanh nghiệp. 



Gửi kết quả cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trả cho khách hàng. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử 

Địa điểm trả kết quả: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Mẫu kết 

quả 

TTHC 

Tiêu chuẩn Số lượng 

1 

Quyết định của UBND cấp 

tỉnh chuyển trả cho doanh 

nghiệp bảo hiểm hoặc yêu cầu 

doanh nghiệp bảo hiểm 

chuyển trả lại ngân sách nhà 

nước phí bảo hiểm. 

 

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

Bước 3:   Căn cứ quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong thời hạn 10 ngày 

kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định:  

- Sở Tài chính lập lệnh chi tiền cho doanh nghiệp bảo hiểm qua Kho bạc Nhà nước 

cấp tỉnh; Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh thực hiện chuyển tiền về tài khoản của doanh 

nghiệp bảo hiểm mở tại các ngân hàng thương mại hoặc ngược lại doanh nghiệp 

bảo hiểm đến trực tiếp Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh để thực hiện thủ tục hoàn trả lại 

ngân sách nhà nước. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Quyết định của UBND cấp tỉnh chuyển 

trả cho doanh nghiệp bảo hiểm hoặc yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm chuyển trả lại 

ngân sách nhà nước phí bảo hiểm) trả kết quả cho khách hàng. 

Cách thức thực hiện:  

- Văn bản: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký 

- Tiền:  Chuyển khoản 

Địa điểm trả kết quả (Văn bản): Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang) hoặc   qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ 

công của tỉnh (http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Mẫu kết 

quả 

TTHC 

Tiêu chuẩn Số lượng 

1 

Quyết định của UBND cấp 

tỉnh chuyển trả cho doanh 

nghiệp bảo hiểm hoặc yêu cầu 

doanh nghiệp bảo hiểm 

chuyển trả lại ngân sách nhà 

nước phí bảo hiểm 

 

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 



 

 

2 

- Lệnh chi tiền cho doanh nghiệp 

bảo hiểm qua Kho bạc Nhà nước 

- Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh 

thực hiện chuyển tiền về tài 

khoản của doanh nghiệp bảo 

hiểm mở tại các ngân hàng 

thương mại hoặc ngược lại 

doanh nghiệp bảo hiểm đến trực 

tiếp Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh 

để thực hiện thủ tục hoàn trả lại 

ngân sách nhà nước. 

 

Chuyển tiền về tài 

khoản 
 

4 

Thời hạn giải quyết:  
- Theo quy định của pháp luật: 30  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ  

- Theo thực tế tại địa phương: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ 

5 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân sản xuất nông 

nghiệp, Doanh nghiệp bảo hiểm. 

6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

-  Cơ quan thực hiện:  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

- Cơ quan phối hợp:  Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước 

- Cơ quan có thẩm quyền: UBND tỉnh. 

7 Phí, lệ phí (nếu có): Không 

8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân 

sản xuất nông nghiệp chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp 

và hoàn trả lại ngân sách nhà nước số phí bảo hiểm nông nghiệp đã được 

ngân sách nhà nước hỗ trợ tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng 

bảo hiểm kể từ thời điểm: (i) Tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp không 

còn đáp ứng đủ điều kiện để được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp; (ii) 

Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp trước thời hạn hiệu lực. 

Tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp hoàn trả lại số phí bảo hiểm nông 

nghiệp đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ thông qua doanh nghiệp bảo 

hiểm.  

9 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:   

- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 

61/2010/QH12 ngày 24/10/2010. 

- Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm 

nông nghiệp. 

-  Quyết định số 1707/QD-BTC ngày 29/8/2019 của Bộ Tài chính. 

Mã thủ tục: 1.005412 



Tên thủ tục:  Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp 

1. Cấp thực hiện: Cấp xã 

2. Lĩnh vực:  Bảo hiểm 

3. Trình tự thực hiện:  

3.1 Gửi (nộp) hồ sơ TTHC: 

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, công bố của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh về địa bàn được hỗ trợ, tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp lập hồ sơ đề 

nghị phê duyệt đối tượng được hỗ trợ và gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ 

chức, cá nhân thực hiện sản xuất nông nghiệp.   

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4 

Địa điểm gửi hồ sơ:  Trực tiếp hoặc qua DVBCCI: tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả TTHC cấp xã hoặc qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Thành phần hồ sơ:  

SốTT Tên thành phần hồ sơ 
Mẫu thành 

phần hồ sơ 
Tiêu chuẩn Số lượng 

1 

Đơn đề nghị xem xét, phê duyệt 

đối tượng được hỗ trợ theo mẫu 

quy định tại Phụ lục 1 ban hành 

kèm theo Nghị định số 

58/2018/NĐ-CP 

 

 

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 01 

2 

Bản kê khai về cây trồng, vật 

nuôi, nuôi trồng thủy sản theo 

mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban 

hành kèm theo Nghị định số 

58/2018/NĐ-CP 

 

 

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 01 

3 

Tài liệu chứng minh thuộc đối 

tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm 

nông nghiệp đối với trường hợp 

đối tượng được hỗ trợ là tổ chức 

sản xuất nông nghiệp 

 

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

 Hồ sơ: 01 bộ    

3.2 Giải quyết hồ sơ TTHC 

Bước 1:  Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, căn cứ 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, công bố của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về địa 

bàn được hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, lập danh sách tổ chức, cá nhân 

sản xuất nông nghiệp đề nghị phê duyệt đối tượng được hỗ trợ báo cáo Ủy ban 

nhân dân cấp huyện 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một 

cửa điện tử 

Địa điểm gửi hồ sơ: Tại  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp huyện 

Thành phần hồ sơ: 

STT Tên thành phần hồ sơ Mẫu Tiêu chuẩn Số lượng 



thành 

phần hồ 

sơ 

1 

Tờ trình và báo cáo rà soát, 

danh sách tổ chức, cá nhân sản 

xuất nông nghiệp đề nghị phê 

duyệt đối tượng được hỗ trợ 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 01 

2 

Hồ sơ đã thu tại  tại Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả 

TTHC cấp xã 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

hoặc bản số hóa 

01 

 Hồ sơ: 01 bộ    

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp 

xã, căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, công bố của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

về địa bàn được hỗ trợ, hồ sơ đề nghị phê duyệt đối tượng được hỗ trợ do Ủy ban nhân 

dân cấp xã gửi và báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực 

hiện thẩm định, tổng hợp danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc đối 

tượng được hỗ trợ gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một 

cửa điện tử 

Địa điểm gửi hồ sơ:  Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) 

Thành phần hồ sơ: 

STT Tên thành phần hồ sơ 

Mẫu 

thành 

phần hồ 

sơ 

Tiêu chuẩn Số lượng 

1 

Tờ trình và báo cáo thẩm định,  

danh sách tổ chức, cá nhân sản 

xuất nông nghiệp thuộc đối 

tượng được hỗ trợ 

 
Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

2 

Hồ sơ đã thu tại  tại Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC 

cấp huyện 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

hoặc bản số hóa 

01 

 Hồ sơ: 01 bộ    

Bước 3:  Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và báo cáo thẩm định 

của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tổng 

hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, ban hành quyết. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một 

cửa điện tử 

Địa điểm gửi hồ sơ:  Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) 

Thành phần hồ sơ: 

STT Tên thành phần hồ sơ Mẫu Tiêu chuẩn Số lượng 



thành 

phần hồ 

sơ 

1 

Tờ trình và dự thảo  Quyết định 

phê duyệt danh sách đối tượng 

được hỗ trợ;  Danh sách tổ 

chức, cá nhân sản xuất nông 

nghiệp thuộc đối tượng được 

hỗ trợ phí bảo hiểm nông 

nghiệp 

 

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

2 
Hồ sơ đã thu tại  tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

hoặc bản số hóa 

01 

 Hồ sơ: 01 bộ    

Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt danh sách đối 

tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp. Quyết định này được gửi đến Sở Tài 

chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp 

xã có liên quan: 5 ngày làm việc 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử 

Địa điểm trả kết quả: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Mẫu kết 

quả 

TTHC 

Tiêu chuẩn Số lượng 

1 

- Quyết định phê duyệt danh 

sách đối tượng được hỗ trợ; 

- Danh sách tổ chức, cá nhân 

sản xuất nông nghiệp thuộc 

đối tượng được hỗ trợ phí bảo 

hiểm nông nghiệp; 

- UBND cấp xã niêm yết công 

khai danh sách tổ chức, cá 

nhân sản xuất nông nghiệp 

thuộc đối tượng được hỗ trợ 

phí bảo hiểm. 

 

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành 

Quyết định phê duyệt đối tượng được hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện 

niêm yết công khai danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc đối 

tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, 



 

 

thông báo trên hệ thống thông tin, truyền thông của xã và sao gửi cho tổ chức, cá 

nhân sản xuất nông nghiệp trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp 

yêu cầu. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã 

đăng ký. 

Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả TTHC cấp xã hoặc qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên 

Cổng dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Mẫu kết 

quả 

TTHC 

Tiêu chuẩn Số lượng 

1 

- Quyết định phê duyệt danh 

sách đối tượng được hỗ trợ; 

- Danh sách tổ chức, cá nhân 

sản xuất nông nghiệp thuộc 

đối tượng được hỗ trợ phí bảo 

hiểm nông nghiệp; 

 

Văn bản điện tử 

được ký số hoặc Bản 

sao chứng thực điện 

tử hoặc Bản sao 

01 

4 

Thời hạn giải quyết:  
- Theo quy định của pháp luật: 45  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ  

- Theo thực tế tại địa phương: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ 

5 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức, cá nhân sản xuất nông 

nghiệp 

6 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

-  Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã 

- Cơ quan phối hợp:  UBND cấp huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước 

- Cơ quan có thẩm quyền: UBND tỉnh. 

7 Phí, lệ phí (nếu có): Không 

8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

9 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:   

- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 

61/2010/QH12 ngày 24/10/2010. 

- Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm 

nông nghiệp. 

-  Quyết định số 1707/QD-BTC ngày 29/8/2019 của Bộ Tài chính. 

Mã thủ tục: 1.006221 

Tên thủ tục:  Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa 



học và công nghệ ngân sách cấp 

1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh 

2. Lĩnh vực:  Công sản 

3. Trình tự thực hiện:  

3.1 Gửi (nộp) hồ sơ TTHC: 

Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả đạt trở lên, 

tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm lập 

báo cáo về tài sản (trong đó mô tả cụ thể thông tin về tài sản và chi phí tạo lập tài sản) 

kèm theo các hồ sơ có liên quan, gửi Sở Khoa học và Công nghệ. Trường hợp tổ chức, cá 

nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ có nhu cầu nhận giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng 

tài sản thì lập hồ sơ gửi  Sở Khoa học và Công nghệ đồng thời với báo cáo về tài sản. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4 

Địa điểm gửi hồ sơ:  Trực tiếp hoặc qua DVBCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc  

qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Thành phần hồ sơ:  

SốTT Tên thành phần hồ sơ 
Mẫu thành 

phần hồ sơ 
Tiêu chuẩn Số lượng 

1 

Văn bản đề nghị giao quyền sở 

hữu hoặc giao quyền sử dụng tài 

sản của tổ chức chủ trì 

 

 

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

2 

Phương án nghiên cứu, phát triển 

công nghệ, sản phẩm công nghệ, 

ứng dụng, thực hiện thương mại 

hóa kết quả nghiên cứu để tiếp 

tục phát huy, ứng dụng, thương 

mại hóa kết quả nghiên cứu theo 

quy định của pháp luật về khoa 

học công nghệ (sau đây gọi là 

phương án phát triển, thương 

mại hóa kết quả) theo Mẫu do 

Bộ Tài chính ban hành 

 

 

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

3 
Biên bản đánh giá, nghiệm thu 

nhiệm vụ của Hội đồng 

 

 

Bản sao chứng thực  

bản giấy hoặc Bản 

sao chứng thực điện 

tử 

01 

4 
Hợp đồng khoa học và công 

nghệ 

 

 

Bản sao chứng thực  

bản giấy hoặc Bản 

sao chứng thực điện 

tử 

01 

5 
Thuyết minh nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ được phê duyệt 

 Bản sao chứng thực  

bản giấy hoặc Bản 

sao chứng thực điện 

tử 

01 

6 Các tài liệu có liên quan khác  Bản sao chứng thực  01 



(nếu có) bản giấy hoặc Bản 

sao chứng thực điện 

tử 

 Hồ sơ: 01 bộ    

3.2 Giải quyết hồ sơ TTHC 

Bước 1:  Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của tổ 

chức, cá nhân chủ trì, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm: 

a) Lập báo cáo kê khai để đăng nhập thông tin về tài sản vào Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về tài sản công; 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định đối với đề nghị của tổ 

chức, cá nhân chủ trì; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định giao quyền sở hữu, 

quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân chủ trì. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân chủ trì không có đề nghị giao quyền sở hữu, quyền 

sử dụng, hoặc không có khả năng nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm công 

nghệ, ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu thì báo cáo UBND tỉnh để 

giao cho tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu theo quy định. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một 

cửa điện tử 

Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) 

Thành phần hồ sơ: 

STT Tên thành phần hồ sơ 

Mẫu 

thành 

phần hồ 

sơ 

Tiêu chuẩn Số lượng 

1 Tờ trình hoặc văn bản báo cáo 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

2 
Hồ sơ đã thu tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

hoặc bản số hóa 

01 

 Hồ sơ: 01 bộ    

Bước 2:  Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Khoa học 

và Công nghệ, UBND tỉnh xem xét, quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng 

cho tổ chức, cá nhân chủ trì đủ điều kiện được giao. 

Gửi kết quả cho Sở  Khoa học và Công nghệ để trả cho khách hàng. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử 

Địa điểm trả kết quả: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 
Mẫu kết 

quả 
Tiêu chuẩn Số lượng 



 

 

 

TTHC 

1 

Quyết định giao quyền sở hữu, 

quyền sử dụng tài sản của cơ 

quan, người có thẩm quyền. 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 
01 

Bước 3:  Căn cứ quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, Sở  Khoa 

học và Công nghệ lập báo cáo kê khai bổ sung để điều chỉnh thông tin trong Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về tài sản công và trả kết quả cho khách hàng. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã 

đăng ký. 

Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc   

qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Mẫu kết 

quả 

TTHC 

Tiêu chuẩn Số lượng 

1 

Quyết định giao quyền sở hữu, 

quyền sử dụng tài sản của cơ 

quan, người có thẩm quyền. 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 
01 

4 

Thời hạn giải quyết:  
- Theo quy định của pháp luật: 60  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ  

- Theo thực tế tại địa phương: 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ 

5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

-  Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ 

- Cơ quan phối hợp:  

- Cơ quan có thẩm quyền: UBND tỉnh. 

7 Phí, lệ phí (nếu có): Không 

8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

9 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:   
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc 

quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước; 

- Quyết định số 828/QĐ-BTC ngày 17/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Mã thủ tục:  1.008603  

Tên thủ tục:  Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 



1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh - Cấp xã 

2. Lĩnh vực:  Phí, lệ phí 

3. Trình tự thực hiện:  

3.1 Gửi (nộp) hồ sơ TTHC: 

Trường hợp 1: Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước 

thải sinh hoạt đối với trường hợp tự khai thác nước để sử dụng 

Hàng quý, người nộp phí kê khai phí theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 

số 53/2020/NĐ-CP với Ủy ban nhân dân phường, thị trấn và nộp phí vào tài khoản 

“Tạm thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt” của Ủy ban nhân dân 

phường, thị trấn mở tại Kho bạc Nhà nước chậm nhất là 20 ngày tháng đầu tiên của 

quý tiếp theo. 

Trường hợp 2: Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước 

thải công nghiệp 

1. Đối với cơ sở có tổng lượng nước thải trung bình trong năm tính phí từ 

20m3/ngày trở lên: 

Hàng quý, chậm nhất là ngày 20 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo, người nộp 

phí kê khai phí theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP 

với  Sở tài nguyên và Môi trường và nộp phí vào tài khoản “Tạm thu phí bảo vệ 

môi trường đối với nước thải công nghiệp” của Sở tài nguyên và Môi trường mở tại 

Kho bạc Nhà nước, nộp bổ sung số phí phải nộp theo Thông báo của tổ chức thu 

phí (nếu có) trong thời hạn 10 ngày kể từ khi có Thông báo. 

2. Đối với cơ sở có tổng lượng nước thải trung bình trong năm tính phí dưới 

20m3/ngày: 

Người nộp phí kê khai phí một lần với Sở tài nguyên và Môi trường khi mới bắt 

đầu hoạt động theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP, 

thời gian khai chậm nhất là ngày 20 tháng liền sau tháng bắt đầu hoạt động. 

Nộp phí một lần cho cả năm theo Thông báo của tổ chức thu phí, thời hạn nộp phí 

chậm nhất là ngày 31 tháng 3 hàng năm. Trường hợp cơ sở bắt đầu hoạt động sau 

ngày 31 tháng 3 hàng năm thực hiện nộp phí theo Thông báo của tổ chức thu phí 

trong thời hạn 10 ngày kể từ khi có Thông báo. 

3. Đối với các cơ sở sản xuất, chế biến thuộc trách nhiệm quản lý trực tiếp của Bộ 

Công an và Bộ Quốc phòng (trường hợp thuộc bí mật quốc phòng, an ninh):  

Hàng quý, chậm nhất là ngày 20 tháng đầu tiên của quý tiếp theo, người nộp phí kê 

khai phí (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP) nộp 

cho Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.  

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua Dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 

Địa điểm gửi hồ sơ:   

- Trực tiếp hoặc qua DVBCCI: 

Trường hợp 1:  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp xã 

Trường hợp 2: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn 

Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang),  

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: tại địa chỉ (http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Thành phần hồ sơ:  



Số

TT 
Tên thành phần hồ sơ 

Mẫu thành 

phần hồ sơ 
Tiêu chuẩn 

Số 

lượng 

1 

Đối với nước thải sinh hoạt: Mẫu số 01 

ban hành kèm theo Nghị định số 

53/2020/NĐ-CP 

Mau1.docx

 

Bản chính văn 

bản giấy hoặc 

văn bản điện 

tử được ký số 

01 

2 

Đối với nước thải công nghiệp: Mẫu số 

02 ban hành kèm theo Nghị định số 

53/2020/NĐ-CP 

Mau2.docx

 

 

Bản chính văn 

bản giấy hoặc 

văn bản điện 

tử được ký số 

01 

 Hồ sơ: 01 bộ    

3.2 Giải quyết hồ sơ TTHC  

  Trường hợp 1: Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với 

nước thải sinh hoạt đối với trường hợp tự khai thác nước để sử dụng 

UBND xã, phường, thị trấn (Tổ chức thu phí) thực hiện thẩm định Tờ khai phí, 

trường hợp không đúng với thực tế thì ra Thông báo nộp bổ sung hoặc điều chỉnh 

giảm số phí phải nộp vào kỳ nộp phí tiếp theo. 

Trường hợp 2: Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước 

thải công nghiệp 

1. Đối với cơ sở có tổng lượng nước thải trung bình trong năm tính phí từ 

20m3/ngày trở lên: 

Sở Tài nguyên và Môi trường (Tổ chức thu phí) thực hiện thẩm định Thông báo 

nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo 

Nghị định số 53/2020/NĐ-CP hoặc điều chỉnh giảm số phí phải nộp vào kỳ nộp phí 

tiếp theo (nếu có). 

2. Đối với cơ sở có tổng lượng nước thải trung bình trong năm tính phí dưới 

20m3/ngày: 

Sở Tài nguyên và Môi trường (Tổ chức thu phí) thực hiện thẩm định tờ khai phí, 

trường hợp số phí bảo vệ môi trường phải nộp khác với số phí người nộp phí đã kê 

khai thì ra Thông báo nộp bổ sung theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 

53/2020/NĐ-CP hoặc điều chỉnh giảm số phí phải nộp vào kỳ nộp phí tiếp theo. 

3. Đối với các cơ sở sản xuất, chế biến thuộc trách nhiệm quản lý trực tiếp của Bộ 

Công an và Bộ Quốc phòng (trường hợp thuộc bí mật quốc phòng, an ninh):  

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thẩm định Tờ khai phí bảo vệ môi trường và Thông 

báo với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi cơ sở hoạt động theo Mẫu số 04 ban 

hành kèm theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày 

nhận được Tờ khai phí. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã 

đăng ký. 

Địa điểm trả kết quả:  

- Trực tiếp hoặc qua DVBCCI: 

Trường hợp 1:  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp xã 



Trường hợp 2: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn 

Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang),  

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký 

trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Kết quả giải quyết: 

Số

TT 
Tên kết quả TTHC 

Mẫu kết 

quả TTHC 
Tiêu chuẩn 

Số 

lượng 

1 

Thông báo nộp phí bảo vệ môi trường 

đối với nước thải theo Mẫu số 03 ban 

hành kèm theo Nghị định số 

53/2020/NĐ-CP hoặc điều chỉnh giảm 

số phí phải nộp vào kỳ nộp phí tiếp theo 

(nếu có). 

 
Bản chính 

văn bản giấy 

hoặc văn bản 

điện tử được 

ký số 

01 

4 

Thời hạn giải quyết:  

- Theo quy định của pháp luật:  

Tại Ủy ban nhân dân phường, thị trấn: Không quy định thời gian giải quyết. 

Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận Tờ khai 

phí. 

Tại Bộ Công an, Bộ Quốc phòng: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ 

khai phí của người nộp phí. 

- Theo thực tế tại địa phương: 

Tại Ủy ban nhân dân phường, thị trấn: Không quy định thời gian giải quyết. 

Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận Tờ khai 

phí. 

Tại Bộ Công an, Bộ Quốc phòng: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ 

khai phí của người nộp phí. 

5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức và cá nhân. 

6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

-  Cơ quan thực hiện:  Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân 

phường, thị trấn và Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. 

- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân 

phường, thị trấn và Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. 

7 Phí, lệ phí (nếu có): Không 

8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không  

9 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về 

phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. 

- Quyết định số 967/QĐ-BTC ngày 25/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thuế thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. 



 

- Công văn số 224/UBND-KTTH ngày 22 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh 

Hà Giang về việc triển khai Kết luận của tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh về thu 

phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà 

Giang. 

Mã thủ tục:  1.008603  

Tên thủ tục:  Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 

1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh - Cấp xã 

2. Lĩnh vực:  Phí, lệ phí 

3. Trình tự thực hiện:  

3.1 Gửi (nộp) hồ sơ TTHC: 

Trường hợp 1: Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước 

thải sinh hoạt đối với trường hợp tự khai thác nước để sử dụng 

Hàng quý, người nộp phí kê khai phí theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 

số 53/2020/NĐ-CP với Ủy ban nhân dân phường, thị trấn và nộp phí vào tài khoản 

“Tạm thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt” của Ủy ban nhân dân 

phường, thị trấn mở tại Kho bạc Nhà nước chậm nhất là 20 ngày tháng đầu tiên của 

quý tiếp theo. 

Trường hợp 2: Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước 

thải công nghiệp 

1. Đối với cơ sở có tổng lượng nước thải trung bình trong năm tính phí từ 

20m3/ngày trở lên: 

Hàng quý, chậm nhất là ngày 20 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo, người nộp 

phí kê khai phí theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP 

với  Sở tài nguyên và Môi trường và nộp phí vào tài khoản “Tạm thu phí bảo vệ 

môi trường đối với nước thải công nghiệp” của Sở tài nguyên và Môi trường mở tại 

Kho bạc Nhà nước, nộp bổ sung số phí phải nộp theo Thông báo của tổ chức thu 

phí (nếu có) trong thời hạn 10 ngày kể từ khi có Thông báo. 

2. Đối với cơ sở có tổng lượng nước thải trung bình trong năm tính phí dưới 

20m3/ngày: 

Người nộp phí kê khai phí một lần với Sở tài nguyên và Môi trường khi mới bắt 

đầu hoạt động theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP, 

thời gian khai chậm nhất là ngày 20 tháng liền sau tháng bắt đầu hoạt động. 

Nộp phí một lần cho cả năm theo Thông báo của tổ chức thu phí, thời hạn nộp phí 

chậm nhất là ngày 31 tháng 3 hàng năm. Trường hợp cơ sở bắt đầu hoạt động sau 

ngày 31 tháng 3 hàng năm thực hiện nộp phí theo Thông báo của tổ chức thu phí 

trong thời hạn 10 ngày kể từ khi có Thông báo. 

3. Đối với các cơ sở sản xuất, chế biến thuộc trách nhiệm quản lý trực tiếp của Bộ 

Công an và Bộ Quốc phòng (trường hợp thuộc bí mật quốc phòng, an ninh):  

Hàng quý, chậm nhất là ngày 20 tháng đầu tiên của quý tiếp theo, người nộp phí kê 

khai phí (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP) nộp 

cho Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.  

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua Dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 



Địa điểm gửi hồ sơ:   
- Trực tiếp hoặc qua DVBCCI: 

Trường hợp 1:  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp xã 

Trường hợp 2: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn 

Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang),  

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: tại địa chỉ (http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Thành phần hồ sơ:  

Số

TT 
Tên thành phần hồ sơ 

Mẫu thành 

phần hồ sơ 
Tiêu chuẩn 

Số 

lượng 

1 

Đối với nước thải sinh hoạt: Mẫu số 01 

ban hành kèm theo Nghị định số 

53/2020/NĐ-CP 

Mau1.docx

 

Bản chính văn 

bản giấy hoặc 

văn bản điện 

tử được ký số 

01 

2 

Đối với nước thải công nghiệp: Mẫu số 

02 ban hành kèm theo Nghị định số 

53/2020/NĐ-CP 

Mau2.docx

 

 

Bản chính văn 

bản giấy hoặc 

văn bản điện 

tử được ký số 

01 

 Hồ sơ: 01 bộ    

3.2 Giải quyết hồ sơ TTHC  

  Trường hợp 1: Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với 

nước thải sinh hoạt đối với trường hợp tự khai thác nước để sử dụng 

UBND xã, phường, thị trấn (Tổ chức thu phí) thực hiện thẩm định Tờ khai phí, 

trường hợp không đúng với thực tế thì ra Thông báo nộp bổ sung hoặc điều chỉnh 

giảm số phí phải nộp vào kỳ nộp phí tiếp theo. 

Trường hợp 2: Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước 

thải công nghiệp 

1. Đối với cơ sở có tổng lượng nước thải trung bình trong năm tính phí từ 

20m3/ngày trở lên: 

Sở Tài nguyên và Môi trường (Tổ chức thu phí) thực hiện thẩm định Thông báo 

nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo 

Nghị định số 53/2020/NĐ-CP hoặc điều chỉnh giảm số phí phải nộp vào kỳ nộp phí 

tiếp theo (nếu có). 

2. Đối với cơ sở có tổng lượng nước thải trung bình trong năm tính phí dưới 

20m3/ngày: 

Sở Tài nguyên và Môi trường (Tổ chức thu phí) thực hiện thẩm định tờ khai phí, 

trường hợp số phí bảo vệ môi trường phải nộp khác với số phí người nộp phí đã kê 

khai thì ra Thông báo nộp bổ sung theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 

53/2020/NĐ-CP hoặc điều chỉnh giảm số phí phải nộp vào kỳ nộp phí tiếp theo. 

3. Đối với các cơ sở sản xuất, chế biến thuộc trách nhiệm quản lý trực tiếp của Bộ 

Công an và Bộ Quốc phòng (trường hợp thuộc bí mật quốc phòng, an ninh):  

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thẩm định Tờ khai phí bảo vệ môi trường và Thông 

báo với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi cơ sở hoạt động theo Mẫu số 04 ban 



hành kèm theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày 

nhận được Tờ khai phí. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã 

đăng ký. 

Địa điểm trả kết quả:  

- Trực tiếp hoặc qua DVBCCI: 

Trường hợp 1:  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp xã 

Trường hợp 2: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn 

Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang),  

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký 

trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Kết quả giải quyết: 

Số

TT 
Tên kết quả TTHC 

Mẫu kết 

quả TTHC 
Tiêu chuẩn 

Số 

lượng 

1 

Thông báo nộp phí bảo vệ môi trường 

đối với nước thải theo Mẫu số 03 ban 

hành kèm theo Nghị định số 

53/2020/NĐ-CP hoặc điều chỉnh giảm 

số phí phải nộp vào kỳ nộp phí tiếp theo 

(nếu có). 

 
Bản chính 

văn bản giấy 

hoặc văn bản 

điện tử được 

ký số 

01 

4 

Thời hạn giải quyết:  
- Theo quy định của pháp luật:  

Tại Ủy ban nhân dân phường, thị trấn: Không quy định thời gian giải quyết. 

Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận Tờ khai 

phí. 

Tại Bộ Công an, Bộ Quốc phòng: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ 

khai phí của người nộp phí. 

- Theo thực tế tại địa phương: 

Tại Ủy ban nhân dân phường, thị trấn: Không quy định thời gian giải quyết. 

Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận Tờ khai 

phí. 

Tại Bộ Công an, Bộ Quốc phòng: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ 

khai phí của người nộp phí. 

5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức và cá nhân. 

6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

-  Cơ quan thực hiện:  Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân 

phường, thị trấn và Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. 

- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân 

phường, thị trấn và Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. 

7 Phí, lệ phí (nếu có): Không 



 

 

8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không  

9 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về 

phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. 

- Quyết định số 967/QĐ-BTC ngày 25/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thuế thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. 

- Công văn số 224/UBND-KTTH ngày 22 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh 

Hà Giang về việc triển khai Kết luận của tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh về thu 

phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà 

Giang. 

Mã thủ tục: 2.002169 

Tên thủ tục:  Chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 

1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh 

2. Lĩnh vực:  Bảo hiểm 

3. Trình tự thực hiện:  

3.1 Gửi (nộp) hồ sơ TTHC: 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc tháng, doanh nghiệp Bảo hiểm lập hồ sơ đề 

nghị chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được ngân sách nhà nước hỗ trợ và gửi đến Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4 

Địa điểm gửi hồ sơ:  Trực tiếp hoặc qua DVBCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc  

qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Thành phần hồ sơ:  

SốTT Tên thành phần hồ sơ 
Mẫu thành 

phần hồ sơ 
Tiêu chuẩn Số lượng 

1 

Đơn đề nghị chi trả phí bảo hiểm 

nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân 

sách nhà nước theo mẫu quy 

định tại Phụ lục 5 ban hành kèm 

theo Nghị định số 58/2018/NĐ-

CP 

 

Maudon.docx

 

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

2 

Bảng kê (kèm theo bản sao) hợp 

đồng bảo hiểm nông nghiệp mà 

doanh nghiệp bảo hiểm đã ký kết 

với tổ chức, cá nhân sản xuất 

nông nghiệp theo mẫu quy định 

tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo 

Nghị định số 58/2018/NĐ-CP 

 

Bangke.docx

 

Bản sao chứng thực  

bản giấy hoặc Bản 

sao chứng thực điện 

tử 

01 

 Hồ sơ: 01 bộ    

3.2 Giải quyết hồ sơ TTHC 



Bước 1:  Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, căn cứ 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định phê duyệt đối tượng được hỗ trợ 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, 

phối hợp với Sở Tài chính hoàn thành việc thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh ban hành Quyết định chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được ngân sách trung 

ương và ngân sách địa phương hỗ trợ. Trường hợp từ chối chi trả, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp 

bảo hiểm và nêu rõ lý do. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một 

cửa điện tử 

Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) 

Thành phần hồ sơ: 

STT Tên thành phần hồ sơ 

Mẫu 

thành 

phần hồ 

sơ 

Tiêu chuẩn Số lượng 

1 

Tờ trình và dự thảo Quyết 

định chi trả phí bảo hiểm nông 

nghiệp được ngân sách trung 

ương và ngân sách địa phương 

hỗ trợ 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 01 

2 
Hồ sơ đã thu tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

hoặc bản số hóa 

01 

 Hồ sơ: 01 bộ    

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, ban hành Quyết định chi trả phí bảo 

hiểm nông nghiệp được ngân sách trung ương và ngân sách địa phương hỗ trợ: 10 

ngày 

Trường hợp chưa hoàn thành việc chi trả cho doanh nghiệp bảo hiểm theo quy 

định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Sở Tài chính thông báo 

bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm và nêu rõ lý do. 

Gửi kết quả cho Sở Tài chính cấp tỉnh để lập lệnh chi tiền cho doanh nghiệp. 

Gửi kết quả cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trả cho khách hàng. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử 

Địa điểm trả kết quả: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Mẫu kết 

quả 

TTHC 

Tiêu chuẩn Số lượng 



1 

Quyết định chi trả phí bảo 

hiểm nông nghiệp của UBND 

cấp tỉnh hoặc Thông báo từ 

chối chi trả phí bảo hiểm nông 

nghiệp của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh hoặc  

Văn bản thông báo của Sở Tài 

chính về việc chưa hoàn thành 

việc chi trả cho doanh nghiệp 

bảo hiểm và nêu rõ lý do. 

 

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

Bước 3:  Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành 

Quyết định chi trả: 

- Sở Tài chính căn cứ vào Quyết định chi trả của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để lập 

lệnh chi tiền cho doanh nghiệp bảo hiểm qua Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; Kho bạc 

Nhà nước cấp tỉnh thực hiện chuyển tiền về tài khoản của doanh nghiệp Bảo hiểm 

mở tại các ngân hàng thương mại. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả kết quả (Quyết định chi trả phí bảo 

hiểm nông nghiệp của UBND cấp tỉnh hoặc Thông báo từ chối chi trả phí bảo hiểm nông 

nghiệp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh) cho khách hàng. 

Cách thức thực hiện:  

- Văn bản: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký 

- Tiền:  Chuyển khoản 

Địa điểm trả kết quả (Văn bản): Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang) hoặc   qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ 

công của tỉnh (http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Mẫu kết 

quả 

TTHC 

Tiêu chuẩn Số lượng 

1 

- Quyết định chi trả phí bảo hiểm 

nông nghiệp của UBND cấp tỉnh 

hoặc Thông báo từ chối chi trả 

phí bảo hiểm nông nghiệp của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh. 

- Văn bản thông báo của Sở Tài 

chính về việc chưa hoàn thành 

việc chi trả cho doanh nghiệp 

bảo hiểm và nêu rõ lý do. 

 

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

2 

- Lệnh chi tiền cho doanh nghiệp 

bảo hiểm qua Khoa bạc nhà 

nước. 

- Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh 

 

Chuyển tiền về tài 

khoản 
 



 

 

thực hiện chuyển tiền về tài 

khoản của doanh nghiệp bảo 

hiểm mở tại các ngân hàng 

thương mại. 

4 

Thời hạn giải quyết:  
- Theo quy định của pháp luật: 30  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ  

- Theo thực tế tại địa phương: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ 

5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Doanh nghiệp bảo hiểm 

6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

-  Cơ quan thực hiện:  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

- Cơ quan phối hợp:  Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước 

- Cơ quan có thẩm quyền: UBND tỉnh. 

7 Phí, lệ phí (nếu có): Không 

8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

9 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:   

- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 

61/2010/QH12 ngày 24/10/2010 

- Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm 

nông nghiệp 

- Quyết định số 1707/QD-BTC ngày 29/8/2019 của Bộ Tài chính. 

Mã thủ tục: 2.002206 

Tên thủ tục:  Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách 

1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh  

2. Lĩnh vực:   Tin học và Thống kê 

3. Trình tự thực hiện:  

3.1 Gửi (nộp) hồ sơ TTHC: 

Đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán nộp hồ sơ đăng ký mã số cho Sở Tài 

chính. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua Dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 

Địa điểm gửi hồ sơ:  Trực tiếp hoặc qua DVBCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc  

qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ (http://dichvucong.hagiang.gov.vn) 

hoặc địa chỉ https://mstt.mof.gov.vn. 

Thành phần hồ sơ:  

SốTT Tên thành phần hồ sơ 

Mẫu 

thành 

phần hồ sơ 

Tiêu chuẩn Số lượng 

http://dichvucong.hagiang.gov.vn/


 
Trường hợp 1: Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị dự toán, 

đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, gồm: 

1 

Tờ khai đăng ký mã số 

ĐVQHNS dùng cho đơn vị dự 

toán, đơn vị sử dụng ngân sách 

Nhà nước, đơn vị khác có quan 

hệ với ngân sách theo mẫu số 

01-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm 

theo Thông tư số 185/2015/TT-

BTC 

 

Mauso01.docx

 

Bản chính văn 

bản giấy hoặc văn 

bản điện tử được 

ký số 

01 

2 

Bảng thống kê đơn vị đề nghị 

cấp mã số ĐVQHNS (dùng cho 

đơn vị sử dụng ngân sách, đơn 

vị dự toán) theo mẫu số 07-

MSNS-BTC tại Phụ lục kèm 

theo Thông tư số 185/2015/TT-

BTC được xác nhận thông tin 

bởi cơ quan chủ quản hoặc bản 

sao hợp lệ văn bản thành lập 

đơn vị 

Mauso07.docx

 

Bản chính văn 

bản giấy hoặc văn 

bản điện tử được 

ký số 

01 

 
Trường hợp 2: Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị khác có 

quan hệ với ngân sách, gồm: 

1 

Tờ khai đăng ký mã số 

ĐVQHNS dùng cho đơn vị dự 

toán, đơn vị sử dụng ngân sách 

Nhà nước, đơn vị khác có quan 

hệ với ngân sách theo mẫu số 

01-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm 

theo Thông tư số 185/2015/TT-

BTC 

Mauso01.docx

 

Bản chính văn 

bản giấy hoặc văn 

bản điện tử được 

ký số 

01 

2 

Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau 

đây:  

- Văn bản thành lập đơn vị; 

- Các văn bản của cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền giao nhiệm 

vụ, kinh phí cho đơn vị. 

 

Bản sao chứng 

thực bản giấy 

hoặc Bản sao 

chứng thực điện 

tử 

01 

 
Trường hợp 3: Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại 

giai đoạn chuẩn bị đầu tư, gồm: 

1 

Tờ khai đăng ký mã số 

ĐVQHNS dùng cho các dự án 

đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu 

tư theo mẫu số 02-MSNS-BTC 

tại Phụ lục kèm theo Thông tư 

số 185/2015/TT-BTC 

Mauso02.docx

 

Bản chính văn 

bản giấy hoặc văn 

bản điện tử được 

ký số 

01 



2 

Bản sao hợp lệ Quyết định hoặc 

Văn bản thông báo của cấp có 

thẩm quyền phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án 

 

Bản sao chứng 

thực bản giấy 

hoặc Bản sao 

chứng thực điện 

tử 

01 

 
Trường hợp 4: Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại 

giai đoạn thực hiện dự án, gồm: 

1 

Tờ khai đăng ký mã số 

ĐVQHNS dùng cho các dự án 

đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự 

án theo mẫu số 03-MSNS-BTC 

tại Phụ lục kèm theo Thông tư 

số 185/2015/TT-BTC 

Mauso03.docx

 

Bản chính văn 

bản giấy hoặc văn 

bản điện tử được 

ký số 

01 

2 

Bản sao hợp lệ một trong các 

giấy tờ sau đây:  

- Quyết định đầu tư dự án; 

- Quyết định phê duyệt báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật đối với các dự 

án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật; 

- Các quyết định điều chỉnh dự 

án (nếu có). 

 

Bản sao chứng 

thực bản giấy 

hoặc Bản sao 

chứng thực điện 

tử 

01 

 
Trường hợp 5: Đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu 

tư, gồm: 

1 

Thông báo chuyển giai đoạn dự 

án đầu tư theo mẫu số 04-

MSNS-BTC tại Phụ lục kèm 

theo Thông tư số 185/2015/TT-

BTC 

Mauso04.docx

 

Bản chính văn 

bản giấy hoặc văn 

bản điện tử được 

ký số 

01 

2 

Bản sao hợp lệ một trong các 

giấy tờ sau đây:  

- Quyết định đầu tư dự án; 

- Quyết định phê duyệt báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật đối với các dự 

án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật; 

- Các quyết định điều chỉnh dự 

án (nếu có). 

 

Bản sao chứng 

thực bản giấy 

hoặc Bản sao 

chứng thực điện 

tử 

01 

 
Trường hợp 6: Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ 

với ngân sách 

1 

Trường hợp đơn vị có quan hệ 

với ngân sách nếu có thay đổi 

các chỉ tiêu đăng ký mã số 

ĐVQHNS như tên đơn vị, tên 

 

Bản chính văn 

bản giấy hoặc văn 

bản điện tử được 

ký số 

01 



dự án, tên chủ đầu tư, địa chỉ 

đơn vị, địa chỉ chủ đầu tư, tên 

cơ quan chủ quản cấp trên thì 

đơn vị gửi Thông báo đến Cơ 

quan tài chính nơi đã cấp mã số 

ĐVQHNS 

2 

Nội dung Thông báo thực hiện 

theo Mẫu số 06-MSNS-BTC tại 

Phụ lục kèm theo Thông tư số 

185/2015/TT-BTC 

Mauso06.docx

 

Bản chính văn 

bản giấy hoặc văn 

bản điện tử được 

ký số 

01 

 Hồ sơ: 01 bộ    

3.2 Giải quyết hồ sơ TTHC  

Bước 1:  Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ của khách hàng và kiểm tra tính hợp lệ của hồ 

sơ: 2 ngày làm việc. 

- Nếu hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS đầy đủ, hợp lệ thì lập Giấy biên nhận hồ sơ 

đăng ký mã số ĐVQHNS theo mẫu số 09-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông 

tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 để gửi người nộp hồ sơ.    

- Nếu hồ sơ hợp lệ nhưng không đầy đủ, Cơ quan tài chính vẫn tiếp nhận hồ sơ và đề 

nghị đơn vị bổ sung hồ sơ trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ.  

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan tài chính trả lại hồ sơ và hướng dẫn đơn vị hoàn 

chỉnh để nộp lại hồ sơ. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã 

đăng ký. 

Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc   

qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Kết quả giải quyết: 

SốTT Tên kết quả TTHC 
Mẫu kết 

quả TTHC 
Tiêu chuẩn Số lượng 

1 
Cấp giấy chứng nhận mã số 

đơn vị có quan hệ với ngân 

sách điện tử. 

+ Mẫu Giấy chứng nhận mã số 

ĐVQHNS điện tử dùng cấp cho 

đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng 

ngân sách, các đơn vị khác có 

quan hệ với ngân sách theo mẫu 

Mauso05.docx

 

Bản chính văn 

bản giấy hoặc văn 

bản điện tử được 

ký số 

01 



 

 

 

số 05A-MSNS-BTC tại Phụ lục 

kèm theo Thông tư số 

185/2015/TT-BTC ngày 

17/11/2015 của Bộ Tài chính.  

+ Mẫu Giấy chứng nhận mã số 

ĐVQHNS điện tử dùng cấp cho 

dự án đầu tư theo mẫu số 05B-

MSNS-BTC tại Phụ lục kèm 

theo Thông tư số 185/2015/TT-

BTC ngày 17/11/2015 của Bộ 

Tài chính. 

4 

Thời hạn giải quyết:  
- Theo quy định của pháp luật: 03  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ  

- Theo thực tế tại địa phương: 02  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội. 

Các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp được ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo nhiệm vụ Nhà nước giao. 

Các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách. 

6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  
-  Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính 

- Cơ quan phối hợp:  

- Cơ quan có thẩm quyền: Sở Tài chính 

7 Phí, lệ phí (nếu có): Không  

8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị đăng ký mã số 

ĐVQHNS chỉ nộp 01 bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ khi thực hiện thủ tục đăng ký 

mã số ĐVQHNS. 

9 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật ngân sách; 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. 

- Thông tư 185/2015/TT-BTC; 

- Quyết định 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ tài chính. 

Mã thủ tục: 1.005415 

Tên thủ tục: Điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang 

ngành điện quản lý. 



1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh 

2. Lĩnh vực: Quản lý công sản 

3. Trình tự thực hiện:  

3.1 Gửi (nộp) hồ sơ TTHC: 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị có công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước lập hồ sơ đề 

nghị điều chuyển, gửi đến Sở Tài chính (Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương 

quản lý). 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 4 

Địa điểm gửi hồ sơ:  Trực tiếp hoặc qua DVBCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc  qua dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ (http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Thành phần hồ sơ:  

SốTT Tên thành phần hồ sơ 
Mẫu thành 

phần hồ sơ 
Tiêu chuẩn Số lượng 

 
Hồ sơ của cơ quan, tổ chức, đơn vị có công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà 

nước: 

1 

Công văn đề nghị điều chuyển 

tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị có tài sản 

 

 
Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

2 

Công văn đề nghị điều chuyển 

tài sản của cơ quan quản lý cấp 

trên (nếu có) 

 

 
Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

3 

Danh mục tài sản đề nghị điều 

chuyển theo mẫu số 01a tại phụ 

lục ban hành kèm theo Quyết 

định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 

15/9/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ 

 

 
Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

4 

Các  tài liệu có liên quan đến tài 

sản (hồ sơ thiết kế, nghiệm thu, 

quyết toán công trình, hồ sơ đất) 

 

 

Bản sao chứng thực 

bản giấy hoặc Bản 

sao chứng thực điện 

tử 

01 

 Hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản của Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh: 

1 

Công văn đề nghị điều chuyển 

tài sản của Bộ, cơ quan trung 

ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

2 

Danh mục tài sản đề nghị điều 

chuyển theo Mẫu số 01b tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Quyết 

định 41/2017/QĐ-TTg ngày 

15/9/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ 

 

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 



3 

Công văn đề nghị tiếp nhận tài 

sản của Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam: 01 bản chính 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

4 
Các hồ sơ quy định tại khoản 1 

Điều này 

 Bản sao chứng thực 

bản giấy hoặc Bản 

sao chứng thực điện 

tử 

01 

 Hồ sơ giấy 02 bộ (Hồ sơ điện tử: 01 bộ) 
3.2 Giải quyết hồ sơ TTHC    

Bước 1: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ của khách hàng kiểm tra, tổng hợp, báo cáo UBND 

tỉnh lấy ý kiến Tập đoàn Điện lực Việt Nam: 10 ngày làm việc 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử 

Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) 

Thành phần hồ sơ: 

STT Tên thành phần hồ sơ 

Mẫu 

thành 

phần hồ 

sơ 

Tiêu chuẩn 
Số 

lượng 

1 

Văn bản đề nghị UBND tỉnh có 

ý kiến gửi Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 
01 

2 
Hồ sơ đã thu tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

hoặc bản số hóa 

01 

 Hồ sơ: 01 bộ    

Bước 2: UBND tỉnh xem xét, ban hành văn bản gửi Tập đoàn điện lực Việt Nam xin 

ý kiến về tiếp nhận tài sản: 10 ngày làm việc 

Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có ý kiến về việc tiếp nhận tài sản gửi Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh có tài sản đề nghị điều chuyển 

Bước3: Sau khi có ý kiến tiếp nhận tài sản của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND 

tỉnh chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị có công trình điện phối hợp với Tập đoàn điện 

lực Việt Nam thực hiện kiểm kê và nộp hồ sơ về Sở Tài chính: 30 ngày làm việc. 

Bước 4: Trên cơ sở kết quả kiểm kê, xác định giá trị tài sản, định kỳ hàng quý (ngày 

20 của tháng cuối quý), Sở Tài chính lập hồ sơ báo cáo UBND tỉnh đề nghị điều 

chuyển tài sản gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

quyết định việc điều chuyển tài sản: 40 ngày làm việc (05 ngày của Sở Tài chính, 05 

ngày của UBND tỉnh, 30 ngày của Bộ Tài chính, 30 ngày Văn phòng Chính phủ). 

Bước 5: Sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh trả kết quả cho 

để trả kết quả cho khách hàng: 10 ngày làm việc. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một cửa 



 

 

điện tử 

Địa điểm trả kết quả: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Mẫu kết 

quả 

TTHC 

Tiêu chuẩn 
Số 

lượng 

1 
Quyết định điều chuyển công 

trình điện. 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

Bước 6: Sở Tài chính trả kết quả cho khách hàng 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã 

đăng ký. 

Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc   qua địa 

chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Mẫu kết 

quả 

TTHC 

Tiêu chuẩn 
Số 

lượng 

1 
Quyết định điều chuyển công 

trình điện. 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

4 

Thời hạn giải quyết:  
- Theo quy định của pháp luật: 150 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ  

- Theo thực tế tại địa phương: 150 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

6 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:   
-  Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính 

- Cơ quan phối hợp:  Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Tài chính 

- Cơ quan có thẩm quyền:  Thủ tướng Chính phủ 

7 Phí, lệ phí (nếu có): Không 

8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

9 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết định 41/2017/QĐ-TTg quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công 

trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

(EVN) quản lý 

-   Quyết định số 2731/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính. 

Mã thủ tục: 1.005420 

Tên thủ tục: Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được 

giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước 

1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh 



2. Lĩnh vực: Quản lý công sản 

3. Trình tự thực hiện:  

3.1 Gửi (nộp) hồ sơ TTHC: 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản lập hồ sơ gửi Sở Tài chính  

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4 

Địa điểm gửi hồ sơ:  Trực tiếp hoặc qua DVBCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc  

qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Thành phần hồ sơ:  

SốTT Tên thành phần hồ sơ 
Mẫu thành 

phần hồ sơ 
Tiêu chuẩn Số lượng 

1 

Văn bản đề nghị trả lại tài sản 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

được giao quản lý, sử dụng tài 

sản. 

 

 

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 
01 

2 
Văn bản đề nghị của cơ quan 

quản lý cấp trên (nếu có). 

 

 

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

3 

Danh mục tài sản đề nghị trả lại 

cho Nhà nước (chủng loại, số 

lượng; tình trạng; nguyên giá, 

giá trị còn lại theo sổ kế toán). 

 

 

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 
01 

4 
Các hồ sơ khác có liên quan đến 

đề nghị trả lại tài sản (nếu có) 

 

 

Bản sao chứng thực  

bản giấy hoặc Bản 

sao chứng thực điện 

tử 

01 

 Hồ sơ giấy 02 bộ (Hồ sơ điện tử: 01 bộ) 
3.2 Giải quyết hồ sơ TTHC 

Bước 1: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ của khách hàng và  kiểm tra, thẩm định hồ sơ, 

lập tờ trình UBND tỉnh xem xét ra quyết định hoặc có văn bản báo cáo UBND tỉnh 

trong trường hợp đề nghị trả lại không phù hợp: 11 ngày làm việc. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một 

cửa điện tử 

Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) 

Thành phần hồ sơ: 

STT Tên thành phần hồ sơ 

Mẫu 

thành 

phần hồ 

sơ 

Tiêu chuẩn Số lượng 

1 Tờ trình hoặc văn bản báo cáo 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 



2 
Hồ sơ đã thu tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

hoặc bản số hóa 

01 

 Hồ sơ: 01 bộ    

Bước 2:  UBND tỉnh xem xét, quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp 

đề nghị không phù hợp (nêu rõ lý do) và trả kết quả cho Sở Tài chính để trả kết quả 

cho khách hàng: 10 ngày làm việc. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử 

Địa điểm trả kết quả: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Mẫu kết 

quả 

TTHC 

Tiêu chuẩn Số lượng 

1 

Quyết định thu hồi tài sản hoặc 

văn bản hồi đáp trong trường 

hợp đề nghị trả lại tài sản không 

phù hợp. 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 
01 

Bước 3: Sở Tài chính trả kết quả cho khách hàng 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã 

đăng ký. 

Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc   

qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Mẫu kết 

quả 

TTHC 

Tiêu chuẩn Số lượng 

1 

Quyết định thu hồi tài sản hoặc 

văn bản hồi đáp trong trường 

hợp đề nghị trả lại tài sản không 

phù hợp. 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 
01 

4 

Thời hạn giải quyết:  
- Theo quy định của pháp luật: 30  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ  

- Theo thực tế tại địa phương: 21 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ 

5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cơ quan, tổ chức, đơn vị không 

còn nhu cầu sử dụng tài sản công được giao.  

6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

-  Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính 

- Cơ quan phối hợp:  



 

 

- Cơ quan có thẩm quyền: UBND tỉnh. 

7 Phí, lệ phí (nếu có): Không 

8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

9 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:   

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; 

- Nghị Quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Hà 

Giang ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử 

dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản 

lý trên địa bàn tỉnh Hà Giang; 

- Quyết định 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

Mã thủ tục: 1.005421 

Tên thủ tục:  Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo 

quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công. 

1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh 

2. Lĩnh vực: Quản lý công sản 

3. Trình tự thực hiện:  

3.1 Gửi (nộp) hồ sơ TTHC: 

Cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xử phạt vi phạm hành chính và các 

cơ quan quản lý nhà nước khác khi phát hiện tài sản công thuộc các trường hợp quy định 

tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có 

văn bản kiến nghị và chuyển hồ sơ (nếu có) đến Sở Tài chính  

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4 

Địa điểm gửi hồ sơ:  Trực tiếp hoặc qua DVBCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc  

qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Thành phần hồ sơ:  

SốTT Tên thành phần hồ sơ 
Mẫu thành 

phần hồ sơ 
Tiêu chuẩn Số lượng 

1 

Văn bản kiến nghị thu hồi tài 

sản của cơ quan có chức năng 

thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, 

xử phạt vi phạm hành chính và 

các cơ quan quản lý nhà nước 

khác 

 

 

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 
01 

2 
Các hồ sơ có liên quan đến tài 

sản kiến nghị thu hồi (nếu có) 

 

 

Bản sao chứng thực  

bản giấy hoặc Bản 

sao chứng thực điện 

tử 

01 

 Hồ sơ giấy 02 bộ (Hồ sơ điện tử: 01 bộ) 



3.2 Giải quyết hồ sơ TTHC 

Bước 1: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ của khách hàng và   kiểm tra, thẩm định, xác 

minh hồ sơ, lập tờ trình UBND tỉnh ra Quyết định thu hồi hoặc có văn bản báo cáo 

UBND tỉnh trong trường hợp không phải thu hồi: 30 ngày làm việc 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một 

cửa điện tử 

Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) 

Thành phần hồ sơ: 

STT Tên thành phần hồ sơ 

Mẫu 

thành 

phần hồ 

sơ 

Tiêu chuẩn Số lượng 

1 Tờ trình hoặc văn bản báo cáo 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

2 
Hồ sơ đã thu tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

hoặc bản số hóa 

01 

 Hồ sơ: 01 bộ    

Bước 2:   UBND tỉnh xem xét, quyết định hoặc có văn bản thông báo trong trường 

hợp không phải thu hồi và trả kết quả cho Sở Tài chính để trả kết quả cho khách 

hàng: 10 ngày làm việc. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử 

Địa điểm trả kết quả: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Mẫu kết 

quả 

TTHC 

Tiêu chuẩn Số lượng 

1 

Quyết định thu hồi tài sản 

công hoặc văn bản thông báo 

tài sản không thuộc trường 

hợp phải thu hồi theo quy định 

của pháp luật 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 01 

Bước 3: Sở Tài chính trả kết quả cho khách hàng 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã 

đăng ký. 

Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc   

qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 



 

 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Mẫu kết 

quả 

TTHC 

Tiêu chuẩn Số lượng 

1 

Quyết định thu hồi tài sản 

công hoặc văn bản thông báo 

tài sản không thuộc trường 

hợp phải thu hồi theo quy định 

của pháp luật 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 01 

4 

Thời hạn giải quyết:  
- Theo quy định của pháp luật: 60  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ  

- Theo thực tế tại địa phương: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ 

5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cơ quan có chức năng thanh tra, 

kiểm tra, kiểm toán, xử phạt vi phạm hành chính và các cơ quan quản lý nhà 

nước khác phát hiện tài sản công thuộc các trường hợp quy định tại các 

điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công.  

6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

-  Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính 

- Cơ quan phối hợp:  

- Cơ quan có thẩm quyền: UBND tỉnh. 

7 Phí, lệ phí (nếu có): Không 

8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

9 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:   

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; 

- Nghị Quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Hà 

Giang ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử 

dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản 

lý trên địa bàn tỉnh Hà Giang; 

- Quyết định 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

Mã thủ tục: 1.005422 

Tên thủ tục:  Quyết định điều chuyển tài sản công 
1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh 

2. Lĩnh vực: Quản lý công sản 

3. Trình tự thực hiện:  

3.1 Gửi (nộp) hồ sơ TTHC: 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản lập hồ sơ gửi đến Sở Tài chính  

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4 



Địa điểm gửi hồ sơ:  Trực tiếp hoặc qua DVBCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc  

qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Thành phần hồ sơ:  

SốTT Tên thành phần hồ sơ 
Mẫu thành 

phần hồ sơ 
Tiêu chuẩn Số lượng 

1 

Văn bản đề nghị điều chuyển 

tài sản của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị được giao quản lý, sử 

dụng tài sản 

 

 

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 01 

2 

Văn bản đề nghị được tiếp 

nhận tài sản của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

 

 

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 
01 

3 

Văn bản đề nghị điều chuyển, 

tiếp nhận tài sản của cơ quan 

quản lý cấp trên (nếu có) 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 
01 

4 

Danh mục tài sản đề nghị điều 

chuyển (chủng loại, số lượng, 

tình trạng, nguyên giá, giá trị 

còn lại theo sổ kế toán; mục 

đích sử dụng hiện tại và mục 

đích sử dụng dự kiến sau khi 

điều chuyển trong trường hợp 

việc điều chuyển gắn với việc 

chuyển đổi công năng sử dụng 

tài sản; lý do điều chuyển) 

 

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

5 
Hồ sơ khác có liên quan (nếu 

có) 

 Bản sao chứng thực  

bản giấy hoặc Bản 

sao chứng thực điện 

tử 

01 

 Hồ sơ giấy 02 bộ (Hồ sơ điện tử: 01 bộ) 
3.2 Giải quyết hồ sơ TTHC 

Bước 1: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ của khách hàng và kiểm tra, thẩm định đề nghị 

điều chuyển, đối chiếu theo tiêu chuẩn, định mức. Trong trường hợp, việc điều 

chuyển phù hợp lập tờ trình, trình UBND tỉnh ra quyết định hoặc có văn bản báo 

cáo UBND tỉnh đối với đề nghị điều chuyển không phù hợp: 11 ngày làm việc 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một 

cửa điện tử 

Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) 

Thành phần hồ sơ: 

STT Tên thành phần hồ sơ 
Mẫu 

thành 
Tiêu chuẩn Số lượng 



phần hồ 

sơ 

1 Tờ trình hoặc văn bản báo cáo 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

2 
Hồ sơ đã thu tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

hoặc bản số hóa 

01 

 Hồ sơ: 01 bộ    

Bước 2: UBND tỉnh xem xét, quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề 

nghị điều chuyển không phù hợp và trả kết quả cho Sở Tài chính để trả kết quả cho khách 

hàng : 10 ngày làm việc. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử 

Địa điểm trả kết quả: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Mẫu kết 

quả 

TTHC 

Tiêu chuẩn Số lượng 

1 

Quyết định điều chuyển tài 

sản hoặc văn bản hồi đáp 

trong trường hợp đề nghị điều 

chuyển không phù hợp 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 01 

Bước 3: Sở Tài chính trả kết quả cho khách hàng 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã 

đăng ký. 

Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc   

qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Mẫu kết 

quả 

TTHC 

Tiêu chuẩn Số lượng 

1 

Quyết định điều chuyển tài 

sản hoặc văn bản hồi đáp 

trong trường hợp đề nghị điều 

chuyển không phù hợp 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 01 

4 

Thời hạn giải quyết:  
- Theo quy định của pháp luật: 30  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ  

- Theo thực tế tại địa phương: 21 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ 



 

5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp 

công lập có tài sản cần điều chuyển. 

6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

-  Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính 

- Cơ quan phối hợp:  

- Cơ quan có thẩm quyền: UBND tỉnh. 

7 Phí, lệ phí (nếu có): Không 

8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

9 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; 

- Nghị Quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Hà 

Giang ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử 

dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản 

lý trên địa bàn tỉnh Hà Giang; 

- Quyết định 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

Mã thủ tục: 1.005424 

Tên thủ tục: Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 

Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh 

2. Lĩnh vực: Quản lý công sản 

3. Trình tự thực hiện:  

3.1 Gửi (nộp) hồ sơ TTHC: 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày xác định được người duy nhất theo quy định 

tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, Cơ 

quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản có trách nhiệm lập hồ sơ đến Sở Tài chính. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 4 

Địa điểm gửi hồ sơ:  Trực tiếp hoặc qua DVBCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc  qua dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ (http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Thành phần hồ sơ:  

SốTT Tên thành phần hồ sơ 
Mẫu thành 

phần hồ sơ 
Tiêu chuẩn Số lượng 

1 

Văn bản đề nghị bán của cơ quan 

được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài 

sản (trong đó mô tả đầy đủ quá trình 

tổ chức đấu giá và mức giá tổ chức, cá 

nhân duy nhất tham gia đấu giá đã trả) 

 

 

Bản chính văn 

bản giấy hoặc 

văn bản điện tử 

được ký số 

01 

2 

Văn bản đề nghị bán tài sản công cho 

người duy nhất của cơ quan quản lý 

cấp trên (nếu có) 

 

 

Bản chính văn 

bản giấy hoặc 

văn bản điện tử 

được ký số 

01 

3 Quyết định bán đấu giá tài sản của cơ  Bản sao chứng 01 



quan, người có thẩm quyền  thực  bản giấy 

hoặc Bản sao 

chứng thực điện 

tử 

4 

Biên bản bán đấu giá tài sản (nếu có) 

và các hồ sơ liên quan đến quá trình tổ 

chức đấu giá tài sản 

 

 

Bản sao chứng 

thực  bản giấy 

hoặc Bản sao 

chứng thực điện 

tử 

01 

 Hồ sơ giấy 02 bộ (Hồ sơ điện tử: 01 bộ) 
3.2 Giải quyết hồ sơ TTHC 

Bước 1: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ của khách hàng và kiểm tra, thẩm định. Trong 

trường hợp hồ sơ đủ điều kiện lập tờ trình, trình UBND tỉnh ra quyết định hoặc có văn bản 

trả lời: 05 ngày làm việc 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử 

Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) 

Thành phần hồ sơ: 

STT Tên thành phần hồ sơ 
Mẫu thành 

phần hồ sơ 
Tiêu chuẩn 

Số 

lượng 

1 Tờ trình hoặc văn bản báo cáo 

 Bản chính văn 

bản giấy hoặc 

văn bản điện tử 

được ký số 

01 

2 
Hồ sơ đã thu tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

 Bản chính văn 

bản giấy hoặc 

văn bản điện tử 

được ký số hoặc 

bản số hóa 

01 

Bước 2: UBND tỉnh xem xét, quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp 

đề nghị bán tài sản công không phù hợp và trả kết quả cho Sở Tài chính để trả kết 

quả cho khách hàng: 02 ngày làm việc. 
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến. 

Địa điểm trả kết quả: Trung tâm phục vụ hành chính công, số 519 đường Nguyễn Trãi, 

thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. 

Kết quả giải quyết: 

SốTT Tên kết quả TTHC 
Mẫu kết quả 

TTHC 
Tiêu chuẩn Số lượng 

1 

Quyết định bán tài sản công cho người 

duy nhất theo quy định tại khoản 2 

Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

 

Bản chính văn 

bản giấy hoặc 

văn bản điện tử 

được ký số 

01 

Bước 3: Sở Tài chính trả kết quả cho khách hàng 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã 

đăng ký. 



 

 

 

 

Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc   

qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Kết quả giải quyết: 

SốT

T 
Tên kết quả TTHC 

Mẫu kết 

quả TTHC 
Tiêu chuẩn 

Số 

lượng 

1 

Quyết định bán tài sản công cho người 

duy nhất theo quy định tại khoản 2 

Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

 

Bản chính văn 

bản giấy hoặc 

văn bản điện tử 

được ký số 

01 

4 

Thời hạn giải quyết:  
- Theo quy định của pháp luật: 07  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ  

- Theo thực tế tại địa phương: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ 

chức bán tài sản công 

6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

-  Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính 

- Cơ quan phối hợp:  

- Cơ quan có thẩm quyền: UBND tỉnh. 

7 Phí, lệ phí (nếu có): Không 

8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

9 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; 

- Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính; 

- Nghị Quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Hà 

Giang ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử 

dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý 

trên địa bàn tỉnh Hà Giang; 

- Quyết định 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

Mã thủ tục: 1.005426 

Tên thủ tục:   Quyết định thanh lý tài sản công 
1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh 

2. Lĩnh vực:  Quản lý Giá - Công sản 

3. Trình tự thực hiện:  

3.1 Gửi (nộp) hồ sơ TTHC: 

Khi có tài sản công hết hạn sử dụng theo chế độ mà phải thanh lý; tài sản công 

chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa 



chữa không hiệu quả (dự toán chi phí sửa chữa lớn hơn 30% nguyên giá tài sản); 

nhà làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất phải phá dỡ để thực hiện dự án đầu 

tư xây dựng, giải phóng mặt bằng hoặc các trường hợp khác theo quyết định của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản lập hồ sơ đề nghị 

thanh lý tài sản công, gửi đến Sở Tài chính.  

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4 

Địa điểm gửi hồ sơ:  Trực tiếp hoặc qua DVBCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc  

qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Thành phần hồ sơ:  

SốTT Tên thành phần hồ sơ 
Mẫu thành 

phần hồ sơ 
Tiêu chuẩn Số lượng 

1 

Văn bản đề nghị thanh lý tài 

sản của cơ quan nhà nước 

được giao quản lý, sử dụng tài 

sản công (trong đó nêu rõ 

trách nhiệm tổ chức thanh lý 

tài sản, dự toán chi phí sửa 

chữa tài sản trong trường hợp 

xác định việc sửa chữa không 

hiệu quả) 

 

 

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

2 

Văn bản đề nghị thanh lý tài 

sản công của cơ quan quản lý 

cấp trên (nếu có) 

 

 

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 
01 

3 

Danh mục tài sản đề nghị 

thanh lý (chủng loại, số lượng, 

tình trạng, nguyên giá, giá trị 

còn lại theo sổ kế toán; lý do 

thanh lý) 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 01 

4 

Ý kiến bằng văn bản của cơ 

quan chuyên môn có liên quan 

về tình trạng tài sản và khả 

năng sửa chữa (đối với tài sản 

là nhà, công trình xây dựng 

chưa hết hạn sử dụng nhưng bị 

hư hỏng mà không thể sửa 

chữa được 

 

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

5 
Hồ sơ khác có liên quan (nếu 

có) 

 Bản sao chứng thực  

bản giấy hoặc Bản 

sao chứng thực điện 

tử 

01 

 Hồ sơ: 01 bộ    

3.2 Giải quyết hồ sơ TTHC 



Bước 1: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ của khách hàng và  kiểm tra, thẩm định đề nghị 

thanh lý tài sản, lập tờ trình, trình UBND tỉnh ra quyết định hoặc có văn bản báo cáo 

trong trường hợp đề nghị thanh lý không phù hợp: 11 ngày làm việc 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một 

cửa điện tử 

Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) 

Thành phần hồ sơ: 

STT Tên thành phần hồ sơ 

Mẫu 

thành 

phần hồ 

sơ 

Tiêu chuẩn Số lượng 

1 Tờ trình hoặc văn bản báo cáo 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

2 
Hồ sơ đã thu tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

hoặc bản số hóa 

01 

 Hồ sơ: 01 bộ    

Bước 2:  UBND tỉnh xem xét, quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp 

đề nghị thanh lý không phù hợp và trả kết quả cho Sở Tài chính để trả kết quả cho 

khách hàng: 10 ngày làm việc. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử 

Địa điểm trả kết quả: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Mẫu kết 

quả 

TTHC 

Tiêu chuẩn Số lượng 

1 

Quyết định thanh lý tài sản 

công hoặc văn bản hồi đáp 

trong trường hợp đề nghị 

thanh lý không phù hợp 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 01 

Bước 3: Sở Tài chính trả kết quả cho khách hàng 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã 

đăng ký. 

Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc   

qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC Mẫu kết Tiêu chuẩn Số lượng 



 

 

quả 

TTHC 

1 

Quyết định thanh lý tài sản 

công hoặc văn bản hồi đáp 

trong trường hợp đề nghị 

thanh lý không phù hợp 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 01 

4 

Thời hạn giải quyết:  
- Theo quy định của pháp luật: 30  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ  

- Theo thực tế tại địa phương: 21 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ 

5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản 

đủ điều kiện thanh lý. 

6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

-  Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính 

- Cơ quan phối hợp:  

- Cơ quan có thẩm quyền: UBND tỉnh. 

7 Phí, lệ phí (nếu có): Không 

8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

9 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; 

- Nghị Quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Hà 

Giang ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử 

dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản 

lý trên địa bàn tỉnh Hà Giang; 

- Quyết định 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

Mã thủ tục: 1.005429 

Tên thủ tục: Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công 

1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh 

2. Lĩnh vực:  Quản lý Giá - Công sản 

3. Trình tự thực hiện:  

3.1 Gửi (nộp) hồ sơ TTHC: 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nộp tiền vào tài khoản tạm giữ, cơ quan được 

giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản có trách nhiệm lập hồ sơ gửi đến Sở Tài 

chính để chi trả chi phí xử lý tài sản.  

Ghi chú: Người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của khoản chi đề nghị thanh 

toán. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua Dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 

Địa điểm gửi hồ sơ:  Trực tiếp hoặc qua DVBCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành 



chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc  

qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Thành phần hồ sơ:  

Số

TT 
Tên thành phần hồ sơ 

Mẫu thành 

phần hồ sơ 
Tiêu chuẩn 

Số 

lượng 

1 

Văn bản đề nghị thanh toán của cơ quan 

được giao nhiệm vụ tổ chức xử lý tài sản 

(trong đó nêu rõ số tiền thu được từ việc 

xử lý tài sản, tổng chi phí xử lý tài sản, 

thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh 

toán) kèm theo bảng kê chi tiết các 

khoản chi 

 

Bản chính 

văn bản giấy 

hoặc văn bản 

điện tử được 

ký số 

01 

2 
Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, 

người có thẩm quyền 

 

 

Bản sao văn 

bản giấy 

hoặc Bản 

sao chứng 

thực điện tử 

01 

3 

Các hồ sơ, giấy tờ chứng minh cho các 

khoản chi như: Dự toán chi được duyệt; 

Hợp đồng thuê dịch vụ thẩm định giá, 

đấu giá, phá dỡ; hóa đơn, phiếu thu tiền 

(nếu có) 

 

 

Bản sao văn 

bản giấy 

hoặc Bản 

sao chứng 

thực điện tử 

01 

 Hồ sơ: 01 bộ    

3.2 Giải quyết hồ sơ TTHC  

Bước 1: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ của khách hàng . 

Bước 2: Sở Tài chính xem xét đề nghị chủ tài khoản tạm giữ ra quyết định chi tiền 

từ tài khoản tạm giữ: 16 ngày làm việc 

Bước 3: Căn cứ Quyết định, lập ủy nhiệm chi để chi tiền từ tài khoản tạm giữ vào 

tài khoản tiếp nhận tiền thanh toán của khách hàng: 05 ngày làm việc 

Bước 4: Sở Tài chính trả kết quả cho khách hàng  

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã 

đăng ký. 

Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc   

qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Kết quả giải quyết: 

Số

TT 
Tên kết quả TTHC 

Mẫu kết 

quả TTHC 
Tiêu chuẩn 

Số 

lượng 

1 
- Quyết định thanh toán chi phí có liên 

quan đến việc xử lý tài sản công 

 Bản chính 

văn bản giấy 

01 



 

 

- Chuyển tiền vào tài khoản tiếp nhận 

tiền thanh toán của khách hàng. 

hoặc văn bản 

điện tử được 

ký số 

4 

Thời hạn giải quyết:  
- Theo quy định của pháp luật: 30  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ  

- Theo thực tế tại địa phương: 21 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ 

chức bán, thanh lý tài sản. 

6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

-  Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính 

- Cơ quan phối hợp: 

- Cơ quan có thẩm quyền:  Sở Tài chính 

7 Phí, lệ phí (nếu có): Không 

8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

9 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; 

- Quyết định 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

Mã thủ tục: 1.005430 

Tên thủ tục: Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào 

mục đích kinh doanh, cho thuê 

1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh 

2. Lĩnh vực:  Quản lý Giá và Công sản 

3. Trình tự thực hiện:  

3.1 Gửi (nộp) hồ sơ TTHC: 

Đơn vị sự nghiệp công lập đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công 

lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) 

xem xét, gửi lấy ý kiến thẩm định của cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản 

lý tài sản công (Sở Tài chính). 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4 

Địa điểm gửi hồ sơ:  Trực tiếp hoặc qua DVBCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc  

qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Thành phần hồ sơ:  

Số

TT 
Tên thành phần hồ sơ 

Mẫu thành 

phần hồ sơ 
Tiêu chuẩn Số lượng 

1 
Văn bản đề nghị của đơn vị sự nghiệp 

công lập đề nghị phê duyệt đề án 

 

 

Bản chính 

văn bản giấy 
01 



hoặc văn bản 

điện tử được 

ký số 

2 

Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị 

sự nghiệp công lập vào mục đích kinh 

doanh, cho thuê 

mau 02TSC.docx

 

Bản chính 

văn bản giấy 

hoặc văn bản 

điện tử được 

ký số 

01 

3 

Văn bản của cơ quan, người có thẩm 

quyền quy định chức năng, nhiệm vụ 

và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự 

nghiệp công lập 

 

 

Bản sao 

chướng thực 

bản giấy hoặc 

Bản sao 

chứng thực 

điện tử 

01 

4 Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có) 
 

 

Bản sao 

chướng thực 

bản giấy hoặc 

Bản sao 

chứng thực 

điện tử 

01 

 Hồ sơ: 01 bộ    

3.2 Giải quyết hồ sơ TTHC  

Bước 1: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ của khách hàng  

Bước 2. Sở Tài chính nghiên cứu, xem xét, cho ý kiến thẩm định về: sự cần thiết 

sự, phù hợp của đề án với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, quy định của pháp luật về 

quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan; các nội dung trong đề án 

cần phải chỉnh lý, hoàn thiện: 20 ngày làm việc. 

Bước 3: Sở Tài chính trả kết quả cho khách hàng  

* Chi chú: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định, đơn 

vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định để 

chỉnh lý, hoàn thiện đề án, trình cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt đề án 

xem xét, phê duyệt theo quy định tại khoản 2, Điều 56; khoản 2, Điều 57, Luật 

Quản lý sử dụng tài sản công. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã 

đăng ký. 

Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc   

qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Kết quả giải quyết: 

Số

TT 
Tên kết quả TTHC 

Mẫu kết quả 

TTHC 
Tiêu chuẩn Số lượng 

1 
Văn bản cho ý kiến về để án sử 

dụng tài sản công vào mục đích 
 

Bản chính 

văn bản giấy 

hoặc văn bản 

01 



 

 

kinh doanh, cho thuê điện tử được 

ký số 

4 

Thời hạn giải quyết: 
- Theo quy định của pháp luật: 30  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ  

- Theo thực tế tại địa phương: 20  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Đơn vị sự nghiệp công lập có 

nhu cầu sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê 

6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

-  Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính 

- Cơ quan phối hợp:  

- Cơ quan có thẩm quyền:  Sở Tài chính 

7 Phí, lệ phí (nếu có): Không  

8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  
 

9 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; 

- Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính; 

- Nghị Quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Hà 

Giang ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử 

dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý 

trên địa bàn tỉnh Hà Giang; 

- Quyết định 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

Mã thủ tục: 1.005431 

Tên thủ tục: Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào 

mục đích liên doanh, liên kết 

1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh 

2. Lĩnh vực:  Quản lý Giá và Công sản 

3. Trình tự thực hiện:  

3.1 Gửi (nộp) hồ sơ TTHC: 

Đơn vị sự nghiệp công lập đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập 

vào mục đích kinh liên doanh, liên kết, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) 

xem xét, gửi lấy ý kiến thẩm định của cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý 

tài sản công (Sở Tài chính).. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua Dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 

Địa điểm gửi hồ sơ:  Trực tiếp hoặc qua DVBCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc  

qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ (http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 



Thành phần hồ sơ:  

Số

TT 
Tên thành phần hồ sơ 

Mẫu 

thành 

phần hồ 

sơ 

Tiêu chuẩn Số lượng 

1 

Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt 

đề án của đơn vị sự nghiệp công lập có 

nhu cầu sử dụng tài sản công vào mục 

đích liên doanh, liên kết 

 

Bản chính văn 

bản giấy hoặc 

văn bản điện 

tử được ký số 

01 

2 

Đề án sử dụng tài sản công để liên 

doanh, liên kết của đơn vị: 01 bản gửi 

xin ý kiến thẩm định và 01 bản đã 

chỉnh lý sau khi có ý kiến thẩm định 

mau 02TSC.docx

 

Bản chính văn 

bản giấy hoặc 

văn bản điện 

tử được ký số 

01 

3 
Văn bản thẩm định của các cơ quan 

quản lý cấp trên (nếu có) 
 

Bản sao chứng 

thực  bản giấy 

hoặc Bản sao 

chứng thực 

điện tử 

01 

4 

Văn bản của cơ quan, người có thẩm 

quyền quy định chức năng, nhiệm vụ 

và cơ cấu tổ chức của đơn vị 

 

Bản sao chứng 

thực  bản giấy 

hoặc Bản sao 

chứng thực 

điện tử 

01 

5 Hồ sơ khác có liên quan 
 

 

Bản sao chứng 

thực  bản giấy 

hoặc Bản sao 

chứng thực 

điện tử 

01 

3.2 Giải quyết hồ sơ TTHC  

Bước 1: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ của khách hàng  

Bước 2. Sở Tài chính xem xét, có ý kiến về đề án sử dụng tài sản công vào mục đích 

liên doanh, liên kết của đơn vị sự nghiệp công lập: 25 ngày làm việc. 

Bước 3: Sở Tài chính trả kết quả cho khách hàng  

* Ghi chú: Đối với đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ 

quan chủ quản, đơn vị quản lý cấp trên (nếu có) phải kiểm tra, cho ý kiến bằng văn 

bản về đề án trước khi đề nghị Sở Tài chính cho ý kiến. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã 

đăng ký. 

Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc   

qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 



 

 

Kết quả giải quyết: 

Số

TT 
Tên kết quả TTHC 

Mẫu kết 

quả 

TTHC 

Tiêu chuẩn Số lượng 

1 

Văn bản cho ý kiến về để án sử dụng 

tài sản công vào mục đích liên doanh, 

liên kết. 

 

Bản chính văn 

bản giấy hoặc 

văn bản điện 

tử được ký số 

01 

4 

Thời hạn giải quyết:  

- Theo quy định của pháp luật: 30  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ  

- Theo thực tế tại địa phương: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu 

cầu sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết. 

6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:   
-  Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính 

- Cơ quan phối hợp:  

- Cơ quan có thẩm quyền:  Sở Tài chính 

7 Phí, lệ phí (nếu có): Không 

8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

9 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; 

- Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính; 

- Nghị Quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Hà Giang 

ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng tài 

sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa 

bàn tỉnh Hà Giang; 

- Quyết định 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

Mã thủ tục: 1.005432 

Tên thủ tục: Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết 

thúc 

1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh 

2. Lĩnh vực:  Quản lý Giá - Công sản 

3. Trình tự thực hiện:  

3.1 Gửi (nộp) hồ sơ TTHC: 

Bước 1: Chậm nhất là 30 ngày trước ngày kết thúc dự án theo quyết định của cơ 

quan, người có thẩm quyền, Ban quản lý dự án có trách nhiệm kiểm kê tài sản phục 

vụ hoạt động của dự án, đề xuất phương án xử lý, báo cáo cơ quan chủ quản dự án. 

Việc kiểm kê phải được lập thành Biên bản, nội dung chủ yếu của Biên bản gồm: 



Tên dự án, tên ban quản lý dự án, cơ quan chủ quản, thành phần tham gia kiểm kê, 

kết quả kiểm kê.  

Ghi chú: Trường hợp phát hiện thừa, thiếu tài sản phải ghi rõ trong Biên bản kiểm 

kê tài sản, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất biện pháp xử lý theo chế 

độ quản lý, sử dụng tài sản công. Danh mục tài sản đề nghị xử lý thực hiện theo Mẫu 

số 07/TSC-TSDA ban hành kèm theo Nghị định này. 

Đối với dự án trong đó có một cơ quan chủ quản giữ vai trò điều phối chung và các 

cơ quan chủ quản của các dự án thành phần, Ban quản lý dự án thành phần chịu 

trách nhiệm kiểm kê, báo cáo về Ban quản lý dự án chủ quản để tổng hợp, đề xuất 

phương án xử lý; 

Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Ban quản lý dự 

án, cơ quan chủ quản dự án có trách nhiệm tổng hợp, lập hồ sơ đề nghị xử lý tài sản 

gửi Sở Tài chính đối với đơn vị thuộc địa phương quản lý. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua Dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 

Địa điểm gửi hồ sơ:  Trực tiếp hoặc qua DVBCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc  

qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ (http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Thành phần hồ sơ:  

SốTT Tên thành phần hồ sơ 
Mẫu thành 

phần hồ sơ 
Tiêu chuẩn Số lượng 

1 

Văn bản đề nghị xử lý tài sản 

của cơ quan chủ quản dự án 

(kèm theo danh mục tài sản đề 

nghị xử lý) 

 

Mẫu số 07Danh 

mục tài sản đề nghị xử lý (1).docx

 

Bản chính văn 

bản giấy hoặc 

văn bản điện tử 

được ký số 

01 

2 

Báo cáo của Ban quản lý dự án 

(kèm theo danh mục tài sản đề 

nghị xử lý) 

 

 

Bản sao văn bản 

giấy hoặc Bản 

sao chứng thực 

điện tử 

01 

3 Biên bản kiểm kê tài sản 
 

 

Bản sao văn bản 

giấy hoặc Bản 

sao chứng thực 

điện tử 

01 

4 Văn kiện dự án 
 

 

Bản sao văn bản 

giấy hoặc Bản 

sao chứng thực 

điện tử 

01 

5 
Hồ sơ, giấy tờ khác liên quan 

đến việc xử lý tài sản 

 

 

Bản sao văn bản 

giấy hoặc Bản 

sao chứng thực 

điện tử 

01 

 Hồ sơ giấy 02 bộ (Hồ sơ điện tử: 01 bộ) 



3.2 Giải quyết hồ sơ TTHC 

Bước 1: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ của khách hàng và  kiểm tra hồ sơ, lập phương 

án xử lý tài sản, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định: 10 ngày làm việc 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử 

Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) 

Thành phần hồ sơ: 

STT Tên thành phần hồ sơ 
Mẫu thành 

phần hồ sơ 
Tiêu chuẩn 

Số 

lượng 

1 
Tờ trình (kèm theo phương án 

xử lý) 

 Bản chính văn 

bản giấy hoặc 

văn bản điện tử 

được ký số 

01 

2 
Hồ sơ đã thu tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh 

 Bản chính văn 

bản giấy hoặc 

văn bản điện tử 

được ký số hoặc 

bản số hóa 

01 

 Hồ sơ: 01 bộ    

Bước 2: UBND tỉnh xem xét phê duyệt phương án và trả kết quả cho Sở Tài chính 

để trả kết quả cho khách hàng: 10 ngày làm việc 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử 

Địa điểm trả kết quả: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 
Mẫu kết 

quả TTHC 
Tiêu chuẩn 

Số 

lượng 

1 

Quyết định xử lý tài sản phục 

vụ hoạt động của dự án khi dự 

án kết thúc hoặc Quyết định thu 

hồi tài sản công 

 Bản chính văn 

bản giấy hoặc 

văn bản điện tử 

được ký số 

01 

Bước 3: Sở Tài chính trả kết quả cho khách hàng 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã 

đăng ký. 

Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc   

qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 
Mẫu kết 

quả TTHC 
Tiêu chuẩn 

Số 

lượng 

1 Quyết định xử lý tài sản phục  Bản chính văn 01 



 

 

vụ hoạt động của dự án khi dự 

án kết thúc hoặc Quyết định thu 

hồi tài sản công 

bản giấy hoặc 

văn bản điện tử 

được ký số 

4 

Thời hạn giải quyết:  
- Theo quy định của pháp luật: 30  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ  

- Theo thực tế tại địa phương: 20  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Ban quản lý dự án, cơ quan chủ 

quản dự án. 

6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  
-  Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính 

- Cơ quan phối hợp:  

- Cơ quan có thẩm quyền: UBND tỉnh. 

7 Phí, lệ phí (nếu có): Không 

8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

9 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; 

- Nghị Quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Hà 

Giang ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử 

dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý 

trên địa bàn tỉnh Hà Giang; 

- Quyết định 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

Mã thủ tục: 1.005433 

Tên thủ tục: Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu 

cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án 

1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh 

2. Lĩnh vực:  Quản lý Giá - Công sản 

3. Trình tự thực hiện:  

3.1 Gửi (nộp) hồ sơ TTHC: 

Bước 1: Khi có tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử 

dụng trong quá trình thực hiện dự án, Ban quản lý dự án lập danh mục, đề xuất 

phương án xử lý, báo cáo cơ quan chủ quản dự án. 

Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Ban quản lý dự 

án, cơ quan chủ quản dự án có trách nhiệm tổng hợp, lập hồ sơ đề nghị xử lý tài sản 

gửi đến Sở Tài chính. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4 

Địa điểm gửi hồ sơ:  Trực tiếp hoặc qua DVBCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc  qua dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ (http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 



Thành phần hồ sơ:  

SốTT Tên thành phần hồ sơ Mẫu thành 

phần hồ sơ  

Tiêu chuẩn Số lượng 

1 

Văn bản đề nghị xử lý tài sản 

của cơ quan chủ quản dự án 

(kèm theo danh mục tài sản đề 

nghị xử lý) 

 

Mẫu số 07Danh 

mục tài sản đề nghị xử lý.docx

 

Bản chính văn bản giấy 

hoặc văn bản điện tử 

được ký số 

01 

2 

Báo cáo của Ban quản lý dự án 

(kèm theo danh mục tài sản đề 

nghị xử lý) 

 

 

Bản sao chứng thực bản 

giấy hoặc Bản sao 

chứng thực điện tử 

01 

3 Biên bản kiểm kê tài sản 
 

 

Bản sao chứng thực bản 

giấy hoặc Bản sao 

chứng thực điện tử 

01 

4 Văn kiện dự án 
 

 

Bản sao chứng thực bản 

giấy hoặc Bản sao 

chứng thực điện tử 

01 

5 
Hồ sơ, giấy tờ khác liên quan 

đến việc xử lý tài sản 

 

 

Bản sao chứng thực bản 

giấy hoặc Bản sao 

chứng thực điện tử 

01 

 Hồ sơ giấy 02 bộ (Hồ sơ điện tử: 01 bộ) 
3.2 Giải quyết hồ sơ TTHC 

Bước 1: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ của khách hàng và có trách nhiệm lập phương án 

xử lý tài sản, đề nghị UBND tỉnh phê duyệt phương án xử lý tài sản xem xét, phê 

duyệt theo thẩm quyền hoặc có ý kiến gửi cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ 

quản lý tài sản công thuộc Bộ Tài chính (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính): 10 ngày làm việc 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử 

Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) 

Thành phần hồ sơ: 

STT Tên thành phần hồ sơ 
Mẫu thành 

phần hồ sơ 
Tiêu chuẩn 

Số 

lượng 

1 
Tờ trình (kèm theo phương 

án xử lý) 
 

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản điện 

tử được ký số 

01 

2 
Hồ sơ đã thu tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh 
 

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản điện 

tử được ký số hoặc 

bản số hóa 

01 

 Hồ sơ: 01 bộ    

Bước 2: UBND tỉnh xem xét phê duyệt phương án và trả kết quả cho Sở Tài chính để trả kết 

quả cho khách hàng hoặc có ý kiến gửi cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý 

tài sản công thuộc Bộ Tài chính: 10 ngày làm việc 



(Trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ 

Tài chính: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công 

thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt 

phương án xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính có văn bản 

trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền) 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử 

Địa điểm trả kết quả: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 
Mẫu kết 

quả TTHC 
Tiêu chuẩn 

Số 

lượng 

1 

Quyết định xử lý tài sản phục 

vụ hoạt động của dự án khi 

dự án kết thúc hoặc Quyết 

định thu hồi tài sản công 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản điện 

tử được ký số 
01 

Bước 3: Sở Tài chính trả kết quả cho khách hàng 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã 

đăng ký. 

Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc   qua địa 

chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 
Mẫu kết 

quả TTHC 
Tiêu chuẩn 

Số 

lượng 

1 

Quyết định xử lý tài sản phục 

vụ hoạt động của dự án khi 

dự án kết thúc hoặc Quyết 

định thu hồi tài sản công 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản điện 

tử được ký số 
01 

4 

Thời hạn giải quyết:  
- Theo quy định của pháp luật: 30  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ  

- Theo thực tế tại địa phương: 20  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

* Trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài 

chính thì thời gian giải quyết tăng thêm 30 ngày. 

5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý dự án, cơ quan chủ quản dự 

án  

6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

-  Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính 

- Cơ quan phối hợp: 

- Cơ quan có thẩm quyền:  Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, UBND 

tỉnh. 

7 Phí, lệ phí (nếu có): Không 

8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  



 

 

9 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; 

- Nghị Quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Hà 

Giang ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử 

dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý 

trên địa bàn tỉnh Hà Giang; 

- Quyết định 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

Mã thủ tục: 1.005434 

Tên thủ tục: Mua quyển hóa đơn 

1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh - huyện 

2. Lĩnh vực:  Quản lý Giá và Công sản 

3. Trình tự thực hiện:  

3.1 Gửi (nộp) hồ sơ TTHC: 

Đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn có văn bản đề nghị mua hóa đơn, gửi đến cơ quan tài 

chính (Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện) nơi đơn vị đóng trụ 

sở.  

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3 

Địa điểm gửi hồ sơ:  Trực tiếp hoặc qua DVBCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết qủa cấp huyện hoặc  qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại 

địa chỉ (http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Thành phần hồ sơ:  

SốTT Tên thành phần hồ sơ 

Mẫu 

thành 

phần hồ sơ 

Tiêu chuẩn 
Số 

lượng 

1 

Giấy giới thiệu kèm theo công 

văn đề nghị mua hóa đơn do 

người đứng đầu cơ quan ký, 

đóng dấu 

 

 

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

2 
Các văn bản, giấy tờ khác có liên 

quan (nếu có) 
 

Bản sao chứng thực 

bản giấy hoặc Bản 

sao chứng thực điện 

tử 

01 

Ghi chú: Người được cơ quan cử đi mua hóa đơn trực tiếp phải xuất trình các giấy tờ 

có liên quan đến việc mua hóa đơn cho cơ quan tài chính; cụ thể: 

- Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị được mua hóa đơn do người đứng đầu cơ 

quan ký, đóng dấu: 01 bản chính; 

- Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (còn trong thời hạn sử dụng 



 

 

theo quy định của pháp luật) của người trực tiếp mua hóa đơn; Trường hợp cơ quan 

tài chính truy xuất được dữ liệu về người được cơ quan cử đến mua hóa đơn từ Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư thì không phải xuất trình các giấy tờ này. 

 Hồ sơ: 01 bộ     

3.2 Giải quyết hồ sơ TTHC  

Bước 1: Sở Tài chính  hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện tiếp nhận hồ sơ 

của khách hàng và  kiểm tra, nếu đúng đối tượng quy định thì bán hóa đơn cho đơn vị 

(đối với trường hợp mua hóa đơn lần đầu) hoặc căn cứ vào tình hình quản lý sử dụng 

hóa đơn lần trước của đơn vị để xem xét, quyết định số lượng quyển hóa đơn bán (đối 

với trường hợp mua hóa đơn các lần tiếp theo). 

Cách thức thực hiện:  Trực tiếp hoặc qua DVBCCI 

Địa điểm trả kết quả: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang hoặc  Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết qủa cấp huyện. 

Kết quả giải quyết: 

SốTT Tên kết quả TTHC Mẫu kết 

quả TTHC 

Tiêu chuẩn Số 

lượng 

1 
Quyển hóa đơn  Bản chính văn bản 

giấy  

01 

4 

Thời hạn giải quyết:  
- Theo quy định của pháp luật: 05  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ  

- Theo thực tế tại địa phương: 02  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

5 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức xử lý bán tài sản 

công 

6 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

-  Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính 

- Cơ quan phối hợp:  

- Cơ quan có thẩm quyền: Sở Tài chính 

7 Phí, lệ phí (nếu có): Không  

8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

9 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ tài chính. 

Mã thủ tục: 1.005435 

Tên thủ tục: Mua hóa đơn lẻ 

1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh – huyện 

2. Lĩnh vực:  Quản lý Giá - Công sản 

3. Trình tự thực hiện:  



3.1 Gửi (nộp) hồ sơ TTHC: 

Đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn lẻ có văn bản đề nghị mua hóa đơn gửi đến cơ quan 

tài chính (Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện) nơi đơn vị 

đóng trụ sở. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua Dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 

Địa điểm gửi hồ sơ:  Trực tiếp hoặc qua DVBCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc Bộ 

Phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp huyện  hoặc  qua dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3 tại địa chỉ (http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Thành phần hồ sơ:  

Số 

TT 
Tên thành phần hồ sơ 

Mẫu 

thành 

phần hồ sơ 

Tiêu chuẩn Số lượng 

1 

Giấy giới thiệu kèm theo công 

văn đề nghị mua hóa đơn bán 

tài sản công do người đứng đầu 

cơ quan ký, đóng dấu 

 

 

Bản chính văn 

bản giấy hoặc văn 

bản điện tử được 

ký số 

01 

2 
Quyết định xử lý tài sản của cơ 

quan, người có thẩm quyền 
 

Bản sao chứng 

thực bản giấy 

hoặc Bản sao 

chứng thực điện 

tử 

01 

3 
Các văn bản, giấy tờ khác có 

liên quan (nếu có) 
 

Bản sao chứng 

thực bản giấy 

hoặc Bản sao 

chứng thực điện 

tử 

01 

Ghi chú: Người được cơ quan cử đi mua hóa đơn phải xuất trình các giấy tờ có liên 

quan đến việc mua hóa đơn cho cơ quan tài chính (Trong trường hợp thực hiện trực 

tiếp); cụ thể: 

- Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị được mua hóa đơn do người đứng đầu 

cơ quan ký, đóng dấu: 01 bản chính; 

- Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (còn trong thời hạn sử 

dụng theo quy định của pháp luật) của người trực tiếp mua hóa đơn; Trường hợp cơ 

quan tài chính truy xuất được dữ liệu về người được cơ quan cử đến mua hóa đơn từ 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không phải xuất trình các giấy tờ này; 

- Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền và các giấy tờ có liên 

quan đến việc bán tài sản: 01 bản sao. 

 Hồ sơ: 01 bộ    

3.2 Giải quyết hồ sơ TTHC  

Bước 1:  Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện tiếp nhận hồ sơ 



 

 

của khách hàng và  căn cứ công văn đề nghị và các hồ sơ liên quan bán hóa đơn theo 

số lượng đăng ký, phù hợp với thực tế tài sản bán. 

Cách thức thực hiện:  Trực tiếp hoặc qua DVBCCI 

Địa điểm trả kết quả: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang hoặc Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện. 

Kết quả giải quyết: 

Số 

TT 
Tên kết quả TTHC 

Mẫu kết 

quả TTHC 
Tiêu chuẩn Số lượng 

1 Hóa đơn lẻ  Bản chính văn 

bản giấy 

01 

4 

Thời hạn giải quyết:  
- Theo quy định của pháp luật: 05  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ  

- Theo thực tế tại địa phương: 04  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan tổ chức xử lý bán tài sản 

công.  

6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  
-  Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính 

- Cơ quan phối hợp:  

- Cơ quan có thẩm quyền: Sở Tài chính 

7 Phí, lệ phí (nếu có): Không  

8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

9 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. 

- Quyết định 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ tài chính. 

Mã thủ tục: 1.006216 

Tên thủ tục: Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất 

1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh 

2. Lĩnh vực:  Quản lý Giá và Công sản 

3. Trình tự thực hiện:  

3.1 Gửi (nộp) hồ sơ TTHC: 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nộp tiền vào tài khoản tạm giữ, cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm tập hợp các chi phí có liên quan gửi Sở 

Tài chính để thẩm định các khoản chi phí được chi trả từ số tiền bán tài sản trên 

đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua Dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 



Địa điểm gửi hồ sơ:  Trực tiếp hoặc qua DVBCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc  

qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Thành phần hồ sơ:  

Số

TT 
Tên thành phần hồ sơ 

Mẫu 

thành 

phần hồ 

sơ  

Tiêu chuẩn 
Số 

lượng 

1 

Văn bản đề nghị thanh toán chi phí của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có tài 

sản bán (trong đó nêu rõ số tiền thu được từ 

bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất; tổng chi phí liên quan đến bán 

tài sản đề nghị được thanh toán; thông tin về 

tài khoản tiếp nhận thanh toán) kèm theo 

bảng kê chi tiết các khoản chi 

 

Bản chính 

văn bản 

giấy hoặc 

văn bản 

điện tử 

được ký số 

01 

2 

Quyết định bán tài sản trên đất, chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất của cơ quan, 

người có thẩm quyền 

 

 

Bản sao 

chứng thực  

bản giấy 

hoặc Bản 

sao chứng 

thực điện tử 

01 

3 

Các hồ sơ, giấy tờ chứng minh cho các 

khoản chi như: Dự toán chi được duyệt; 

Hợp đồng thuê dịch vụ thẩm định giá, đấu 

giá, phá dỡ; hóa đơn, phiếu thu tiền (nếu 

có): 01 bản sao. Riêng chi phí hỗ trợ di dời 

các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở 

trong khuôn viên cơ sở nhà đất (nếu có) thì 

hồ sơ phải có phương án bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư được tổ chức làm nhiệm vụ 

bồi thường, giải phóng mặt bằng nơi có cơ 

sở nhà, đất (tổ chức DV công về đất đai 

hoặc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư cấp huyện) phê duyệt theo quy định của 

pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất 

 

 

Bản sao 

chứng thực  

bản giấy 

hoặc Bản 

sao chứng 

thực điện tử 

01 

 Hồ sơ: 01 bộ     

3.2 Giải quyết hồ sơ TTHC  

Bước 1: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ của khách hàng xem xét đề nghị chủ tài 

khoản tạm giữ ra quyết định chi tiền từ tài khoản tạm giữ: 16 ngày làm việc 

Bước 2: Căn cứ Quyết định, lập ủy nhiệm chi để chi tiền từ tài khoản tạm giữ vào 



 

 

tài khoản tiếp nhận tiền thanh toán của khách hàng: 05 ngày làm việc 

Sở Tài chính trả kết quả cho khách hàng  

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã 

đăng ký. 

Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc   

qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Kết quả giải quyết: 

Số

TT 
Tên kết quả TTHC 

Mẫu kết 

quả 

TTHC 

Tiêu chuẩn 
Số 

lượng 

1 
Quyết định cấp tiền từ tài khoản tạm giữ để 

thanh toán chi phí có liên quan. 
 

Bản chính 

văn bản 

giấy hoặc 

văn bản 

điện tử 

được ký số 

01 

4 

Thời hạn giải quyết:  

- Theo quy định của pháp luật: 45  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ  

- Theo thực tế tại địa phương: 21  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cơ quan, tổ chức đơn vị, doanh 

nghiệp có tài sản bán, cơ quan có thẩm quyền lập phương án quy định tại 

khoản 2 Điều 4 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, chủ tài khoản tạm giữ. 

6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  
- Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính 

- Cơ quan phối hợp: Không 

- Cơ quan có thẩm quyền: Sở Tài chính 

7 Phí, lệ phí (nếu có): Không 

8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

9 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định 

việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; 

- Quyết định số 849/QĐ-BTC ngày 21/5/2019 về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Tài chính. 

Mã thủ tục: 1.006218 

Tên thủ tục:  Xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự 



nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước 

1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh 

2. Lĩnh vực:  Quản lý Giá và Công sản 

3. Trình tự thực hiện:  

3.1 Gửi (nộp) hồ sơ TTHC: 

Tổ chức, cá nhân có tài sản chuyển giao lập đề nghị chuyển giao quyền sở hữu về tài sản 

cho nhà nước gửi Sở Tài chính  

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4 

Địa điểm gửi hồ sơ:  Trực tiếp hoặc qua DVBCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc  

qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Thành phần hồ sơ:  

SốTT Tên thành phần hồ sơ 
Mẫu thành 

phần hồ sơ 
Tiêu chuẩn Số lượng 

1 
Tờ trình đề nghị xác lập quyền 

sở hữu toàn dân về tài sản 

 

 

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

2 

Bảng kê chủng loại, số lượng, 

khối lượng, giá trị, hiện trạng 

của tài sản 

 

 

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 
01 

3 

Hợp đồng tặng cho tài sản 

trong trường hợp chuyển giao 

dưới hình thức tặng cho và 

theo quy định của pháp luật 

phải lập thành hợp đồng 

 

 

Bản sao chứng thực  

bản giấy hoặc Bản 

sao chứng thực điện 

tử 
01 

4 

Các hồ sơ, tài liệu chứng minh 

quyền sở hữu, quyền sử dụng 

của tài sản chuyển giao và 

hình thức chuyển giao (nếu 

có) 

 

 

Bản sao chứng thực  

bản giấy hoặc Bản 

sao chứng thực điện 

tử 
01 

 Hồ sơ giấy 02 bộ (Hồ sơ điện tử: 01 bộ) 
3.2 Giải quyết hồ sơ TTHC 

Bước 1: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ của khách hàng và  kiểm tra, thẩm định hồ sơ, 

lập tờ trình, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về 

tài sản: 04 ngày làm việc. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một 

cửa điện tử 

Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) 

Thành phần hồ sơ: 

STT Tên thành phần hồ sơ 
Mẫu 

thành 
Tiêu chuẩn Số lượng 



phần hồ 

sơ 

1 Tờ trình 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

2 
Hồ sơ đã thu tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công tỉnh 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

hoặc bản số hóa 

01 

 Hồ sơ: 01 bộ    

Bước 2:  UBND tỉnh xem xét, quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp 

đề nghị không phù hợp (nêu rõ lý do) và trả kết quả cho Sở Tài chính để trả kết quả 

cho khách hàng: 03 ngày làm việc. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử 

Địa điểm trả kết quả: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Mẫu kết 

quả 

TTHC 

Tiêu chuẩn Số lượng 

1 

Quyết định xác lập quyền sở 

hữu toàn dân đối với tài sản do 

các tổ chức, cá nhân tự nguyện 

chuyển giao quyền sở hữu cho 

Nhà nước 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 01 

Bước 3: Sở Tài chính trả kết quả cho khách hàng 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã 

đăng ký. 

Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc   

qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Mẫu kết 

quả 

TTHC 

Tiêu chuẩn Số lượng 

1 

Quyết định xác lập quyền sở 

hữu toàn dân đối với tài sản do 

các tổ chức, cá nhân tự nguyện 

chuyển giao quyền sở hữu cho 

Nhà nước 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 01 

4 
Thời hạn giải quyết:  
- Theo quy định của pháp luật: 14  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 



 

 

 

 

lệ  

- Theo thực tế tại địa phương: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ 

5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức có tài sản tự nguyện 

chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước; Cơ quan đề nghị được tiếp nhận tài sản 

cho tặng.  

6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

-  Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính 

- Cơ quan phối hợp:  

- Cơ quan có thẩm quyền: UBND tỉnh. 

7 Phí, lệ phí (nếu có): Không 

8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

9 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:   

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định 

trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với 

tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. 

- Quyết định số 828/QĐ-BTC ngày 17/5/2019 của Bộ Tài chính về việc 

công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý Công sản 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. 

- Nghị quyết số 42/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về 

phân cấp  thẩm quyền quyết định xác lập sở hữu toàn dân và phê duyệt 

phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn 

tỉnh Hà Giang. 

Mã thủ tục: 1.006219 

Tên thủ tục: Chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị 

vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên 

1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh 

2. Lĩnh vực:  Công sản 

3. Trình tự thực hiện:  

3.1 Gửi (nộp) hồ sơ TTHC: 

Tổ chức, cá nhân thuộc các trường hợp được thưởng gửi văn bản đề nghị chi 

thưởng tới cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản tài sản (Tên cơ 

quan…) 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua Dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 

Địa điểm gửi hồ sơ:  Trực tiếp hoặc qua DVBCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc  



qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Thành phần hồ sơ:  

Số

TT 
Tên thành phần hồ sơ 

Mẫu thành 

phần hồ sơ 
Tiêu chuẩn 

Số 

lượng 

1 Văn bản đề nghị chi thưởng  

Bản chính 

văn bản giấy 

hoặc văn bản 

điện tử được 

ký số 

01 

 Hồ sơ: 01 bộ    

3.2 Giải quyết hồ sơ TTHC  

Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của tổ 

chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản tài sản (Tên 

cơ quan…) có trách nhiệm trình cơ quan, người có thẩm quyền (Tên cơ quan…) 

quyết định mức thưởng cụ thể. 

Bước 2: Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày có quyết định mức thưởng của cơ 

quan, người có thẩm quyền, (Tên cơ quan…) cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chi 

thưởng thực hiện chi trả tiền thưởng cho tổ chức, cá nhân được thưởng theo quy 

định 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã 

đăng ký. 

Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc   

qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Kết quả giải quyết: 

Số

TT 
Tên kết quả TTHC 

Mẫu kết 

quả TTHC 
Tiêu chuẩn 

Số 

lượng 

1 

- Văn bản quyết định mức thưởng của cơ 

quan, người có thẩm quyền.  

- Chuyển tiền vào tài khoản tiếp nhận 

tiền thanh toán của khách hàng. 

 Bản chính 

văn bản giấy 

hoặc văn bản 

điện tử được 

ký số 

01 

4 

Thời hạn giải quyết:  
- Theo quy định của pháp luật: 120  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ  

- Theo thực tế tại địa phương: 120 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân thuộc các trường 

hợp được thưởng 

6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  



 

 

-  Cơ quan thực hiện: ……………… 

- Cơ quan phối hợp: ……………………… 

- Cơ quan có thẩm quyền:  …………….. 

7 Phí, lệ phí (nếu có): Không 

8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

9 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình 

tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản 

được xác lập quyền sở hữu toàn dân.  

- Quyết định số 828/QĐ-BTC ngày 17/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Mã thủ tục: 1.006241 

Tên thủ tục: Quyết định giá thuộc thẩm quyền cấp tỉnh  

1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh 

2. Lĩnh vực: Quản lý giá 

3. Trình tự thực hiện:  

3.1 Gửi (nộp) hồ sơ TTHC: 

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh lập Hồ sơ phương án giá 

theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 56/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính cho 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị 

định số 177/2013/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư 56/2014/TT-BTC (Sở Tài 

chính tỉnh Hà Giang) 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 4 

Địa điểm gửi hồ sơ:  Trực tiếp hoặc qua DVBCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc  qua dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ (http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Thành phần hồ sơ:  

SốTT Tên thành phần hồ sơ 

Mẫu 

thành 

phần hồ 

sơ 

Tiêu chuẩn 
Số 

lượng 

1 Công văn đề nghị định giá, điều chỉnh giá 

theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2a ban 

hành kèm Thông tư số 56/2014/TT-BTC.  

 

Mau Phu luc so 

2a.docx

 

Bản chính văn 

bản giấy hoặc 

văn bản điện tử 

được ký số 

01 

2 Phương án giá thực hiện theo mẫu quy định 

tại Phụ lục số 2a ban hành kèm Thông tư số 

56/2014/TT-BTC. 

 Bản chính văn 

bản giấy hoặc 

văn bản điện tử 

01 



Mau Phu luc so 

2a.docx

 

được ký số 

3 Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia của các 

cơ quan liên quan, đính kèm bản sao ý kiến 

của các cơ quan theo quy định (nếu có). 

 

 

Bản chính văn 

bản giấy hoặc 

văn bản điện tử 

được ký số 

01 

4 Văn bản thẩm định phương án giá của các 

cơ quan có chức năng thẩm định theo quy 

định. 

 

 

Bản chính văn 

bản giấy hoặc 

văn bản điện tử 

được ký số 

01 

5 Các tài liệu khác có liên quan.   

 

Bản chính văn 

bản giấy hoặc 

văn bản điện tử 

được ký số 

01 

 Hồ sơ giấy 02 bộ (Hồ sơ điện tử: 01 bộ)    

3.2 Giải quyết hồ sơ TTHC    

Bước 1: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ của khách hàng và kiểm tra hồ sơ, thẩm định phương 

án giá (tổ chức mời các ngành liên quan thẩm định); Lập tờ trình, trình UBND tỉnh: 15 

ngày làm việc. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử 

Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) 

Thành phần hồ sơ: 

STT Tên thành phần hồ sơ 

Mẫu 

thành 

phần hồ 

sơ 

Tiêu chuẩn 
Số 

lượng 

1 Tờ trình 

 Bản chính văn 

bản giấy hoặc 

văn bản điện tử 

được ký số 

01 

2 
Hồ sơ đã thu tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

 Bản chính văn 

bản giấy hoặc 

văn bản điện tử 

được ký số 

hoặc bản số 

hóa 

01 

 Hồ sơ: 01 bộ    

Bước 2: UBND tỉnh xem xét, quyết định và trả kết quả cho Sở Tài chính để trả cho khách 

hàng 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử 

Địa điểm trả kết quả: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường 



Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Mẫu kết 

quả 

TTHC 

Tiêu chuẩn 
Số 

lượng 

1 
Quyết định của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt phương án giá. 

 Bản chính văn 

bản giấy hoặc 

văn bản điện tử 

được ký số 

01 

Bước 3: Sở Tài chính trả kết quả cho khách hàng 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã 

đăng ký. 

Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc   

qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Mẫu kết 

quả 

TTHC 

Tiêu chuẩn 
Số 

lượng 

1 
Quyết định của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt phương án giá. 

 Bản chính văn 

bản giấy hoặc 

văn bản điện tử 

được ký số 

01 

4 

Thời hạn giải quyết:  

- Theo quy định của pháp luật: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ  

- Theo thực tế tại địa phương: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân, tổ chức. 
 

6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

-  Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính 

- Cơ quan phối hợp:  

- Cơ quan có thẩm quyền: UBND tỉnh. 

7 Phí, lệ phí (nếu có): Không 

8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  
Phương án giá bao gồm những nội dung chính như sau: 

- Sự cần thiết và các mục tiêu định giá hoặc điều chỉnh giá (trong đó nêu rõ tình 

hình sản xuất, kinh doanh của hàng hoá, dịch vụ cần định giá hoặc điều chỉnh giá; 

diễn biến giá cả thị trường trong nước và thế giới; sự cần thiết phải thay đổi giá...); 

- Các căn cứ định giá hoặc điều chỉnh giá; 

- Bảng tính toán các yếu tố hình thành giá mua, giá bán; các mức giá kiến nghị 

được tính theo phương pháp định giá chung do Bộ Tài chính quy định và hướng 

dẫn phương pháp định giá của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật: 

+ So sánh các yếu tố hình thành giá, mức giá của phương án giá đề nghị với các 



 

 

yếu tố hình thành giá, mức giá của phương án giá được duyệt lần trước liền kề; nêu 

rõ nguyên nhân tăng, giảm; 

+ So sánh mức giá đề nghị với mức giá hàng hóa, dịch vụ tương tự ở thị trường - 

Dự kiến tác động của mức giá mới đến sản xuất, đời sống và đến thu chi của ngân 

sách nhà nước (nếu có); 

- Các biện pháp tổ chức triển khai thực hiện mức giá mới (nếu có). 

9 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:   

- Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012; 

- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ; 

- Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ; 

- Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014 của Bộ Tài chính; 

- Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính; 

- Quyết định 757/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh v/v phân công, 

công tác quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hà Giang; 

Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 

2008/QĐ-BTC ngày 20/9/2016 của Bộ Tài chính. 

Mã thủ tục: 2.002173 

Tên thủ tục: Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự 

án nhà ở xã hội 

1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh 

2. Lĩnh vực:  Quản lý Giá và Công sản 

3. Trình tự thực hiện:  

3.1 Gửi (nộp) hồ sơ TTHC: 

Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội nộp hồ sơ đề nghị hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử 

dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào 

nghĩa vụ tài chính đến Sở Tài chính nơi thực hiện dự án. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua Dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 

Địa điểm gửi hồ sơ:  Trực tiếp hoặc qua DVBCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc  

qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Thành phần hồ sơ:  

Số 

TT 
Tên thành phần hồ sơ 

Mẫu 

thành 

phần hồ 

sơ 

Tiêu chuẩn 
Số 

lượng 

 
Đối với dự án nhà ở xã hội đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 53 

Luật Nhà ở năm 2014 



1 
Văn bản đề nghị hoàn trả hoặc 

khấu trừ. 

 

 

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

2 

Quyết định hoặc văn bản chấp 

thuận đầu tư dự án xây dựng nhà 

ở xã hội của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền. 

 

 

Bản sao văn bản 

giấy hoặc Bản sao 

chứng thực điện tử 

01 

3 

Hợp đồng hoặc giấy tờ nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất theo quy định của pháp luật 

tại thời điểm nhận chuyển 

nhượng. 

 

 

Bản sao văn bản 

giấy hoặc Bản sao 

chứng thực điện tử 

01 

4 

Giấy tờ, hóa đơn chứng minh số 

tiền đã nộp tiền vào ngân sách 

khi được Nhà nước giao đất, cho 

thuê đất hoặc giấy tờ, biên lai đã 

nhận chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất từ tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân khác mà diện tích đất đó 

được sử dụng để xây dựng nhà ở 

xã hội 

 

 

Bản sao văn bản 

giấy hoặc Bản sao 

chứng thực điện tử 

01 

 
Đối với dự án nhà ở xã hội đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 53 

Luật Nhà ở năm 2014 

1 
Văn bản đề nghị hoàn trả hoặc 

khấu trừ 
 

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

2 

Quyết định hoặc văn bản chấp 

thuận đầu tư dự án xây dựng nhà 

ở xã hội của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền 

 

Bản sao văn bản 

giấy hoặc Bản sao 

chứng thực điện tử 

01 

3 

Danh sách người lao động của 

doanh nghiệp, hợp tác xã được 

bố trí nhà ở có xác nhận của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật nhà 

ở 

 

Bản sao văn bản 

giấy hoặc Bản sao 

chứng thực điện tử 

01 

4 

Hợp đồng hoặc giấy tờ nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất theo quy định của pháp luật 

tại thời điểm nhận chuyển 

nhượng 

 

Bản sao văn bản 

giấy hoặc Bản sao 

chứng thực điện tử 

01 

5 

Giấy tờ, hóa đơn chứng minh số 

tiền đã nộp tiền vào ngân sách 

khi được Nhà nước giao đất, cho 

 

Bản sao văn bản 

giấy hoặc Bản sao 

chứng thực điện tử 

01 



thuê đất hoặc giấy tờ, biên lai đã 

nhận chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất từ tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân khác mà diện tích đất đó 

được sử dụng để xây dựng nhà ở 

xã hội 

 Hồ sơ giấy 02 bộ (Hồ sơ điện tử: 01 bộ) 

3.2 Giải quyết hồ sơ TTHC 

Bước 1: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ của khách hàng và   kiểm tra, xác định, lập 

tờ trình, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định: 11 ngày làm việc 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một 

cửa điện tử 

Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) 

Thành phần hồ sơ: 

ST

T 
Tên thành phần hồ sơ 

Mẫu 

thành 

phần hồ 

sơ 

Tiêu chuẩn 
Số 

lượng 

1 Tờ trình  

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

2 
Hồ sơ đã thu tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh 
 

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

hoặc bản số hóa 

01 

Bước 2: UBND tỉnh xem xét phê duyệt và trả kết quả cho Sở Tài chính để trả kết 

quả cho khách hàng: 10 ngày làm việc. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một 

cửa điện tử 

Địa điểm trả kết quả: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, 

đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) 

Kết quả giải quyết: 

ST

T 
Tên kết quả TTHC 

Mẫu kết 

quả 

TTHC 

Tiêu chuẩn 
Số 

lượng 

1 

Văn bản chấp thuận việc hoàn trả 

hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã 

nộp hoặc tiền nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất vào 

nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư 

thực hiện dự án nhà ở xã hội 

 

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

Bước 3: Sở Tài chính trả kết quả cho khách hàng 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã 



 

 

 

đăng ký. 

Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc   

qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Kết quả giải quyết: 

ST

T 
Tên kết quả TTHC 

Mẫu kết 

quả 

TTHC 

Tiêu chuẩn 
Số 

lượng 

1 

Văn bản chấp thuận việc hoàn trả 

hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã 

nộp hoặc tiền nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất vào 

nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư 

thực hiện dự án nhà ở xã hội 

 

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

4 

Thời hạn giải quyết:  
- Theo quy định của pháp luật: 30  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ  

- Theo thực tế tại địa phương: 21  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ 

5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội 

6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  
-  Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính 

- Cơ quan phối hợp:  

- Cơ quan có thẩm quyền: UBND tỉnh.  

7 Phí, lệ phí (nếu có): Không 

8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

9 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

 - Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, 

thuê mặt nước. 

- Quyết định 103/QĐ-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính. 

Mã thủ tục: 2.002217 

Tên thủ tục: Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh 

1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh 

2. Lĩnh vực: Quản lý giá 

3. Trình tự thực hiện:  

3.1 Gửi (nộp) hồ sơ TTHC: 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh đăng ký giá theo quy định tại Điều 6 Nghị 

định số 177/2013/NĐ-CP bằng việc lập Biểu mẫu đăng ký giá (sau đây gọi tắt là 

Biểu mẫu) và gửi hồ sơ đến Sở Tài chính. 



Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua Dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 

Địa điểm gửi hồ sơ:  Trực tiếp hoặc qua DVBCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc  

qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ (http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Thành phần hồ sơ:  

Số

TT 
Tên thành phần hồ sơ 

Mẫu 

thành 

phần hồ 

sơ  

Tiêu chuẩn 
Số 

lượng 

1 

Biểu mẫu đăng ký giá theo hướng dẫn tại 

Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 

số 56/2014/TT-BTC (trong đó các nội dung 

về Công văn gửi Biểu mẫu đăng ký giá; 

Bảng đăng ký giá cụ thể và Thuyết minh cơ 

cấu tính giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá) 

Dang ky gia.docx

 

Bản chính 

văn bản giấy 

hoặc văn bản 

điện tử được 

ký số 

01 

2 

01 phong bì có dán tem, ghi rõ: tên, địa chỉ 

của tổ chức, cá nhân, họ tên và số điện thoại 

của người trực tiếp có trách nhiệm của đơn 

vị 

(Trong trường hợp gửi hồ sơ trực tiếp) 

 

 
  

 Hồ sơ giấy 02 bộ (Hồ sơ điện tử: 01 bộ)    

3.2 Giải quyết hồ sơ TTHC  

Bước 1: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ của khách hàng và kiểm tra hồ sơ, xem xét kết 

quả điều chỉnh đăng ký giá: 01 ngày làm việc.  

Trường hợp Biểu mẫu không đủ thành phần, số lượng theo quy định, cán bộ tiếp 

nhận Biểu mẫu ghi rõ lý do trả lại, các nội dung cần bổ sung và trả lại ngay Biểu 

mẫu cho tổ chức, cá nhân đến nộp trực tiếp.  

Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ: Thì ghi ngày, tháng, năm nhận văn bản và đóng dấu 

vào hồ sơ đăng ký giá.  

Bước 2: Sở Tài chính trả kết quả cho khách hàng  

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã 

đăng ký. 

Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc   

qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Kết quả giải quyết: 

Số

TT 

Tên kết quả TTHC Mẫu kết 

quả 

TTHC 

Tiêu chuẩn Số 

lượng 

1 “Hồ sơ đăng ký giá được duyệt, có đóng  Bản chính 01 



 

 

 

dấu của Sở Tài chính” hoặc văn bản trả lời 

trong trường hợp Biểu mẫu đăng ký giá có 

nội dung chưa rõ hoặc cần phải giải trình về 

các yếu tố hình thành giá tăng hoặc giảm.  
 

văn bản giấy 

hoặc văn bản 

điện tử được 

ký số 

4 

Thời hạn giải quyết:  
- Theo quy định của pháp luật: 05  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ  

- Theo thực tế tại địa phương: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.  

6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  
-  Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính 

- Cơ quan phối hợp:  

- Cơ quan có thẩm quyền: Sở Tài chính 

7 Phí, lệ phí (nếu có): Không 

8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

- Khi hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục quy định tại khoản 02 Điều 15 của 

Luật Giá có biến động bất thường; 

- Khi mặt bằng giá biến động ảnh hưởng đến ổn định kinh tế - xã hội.  

9 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012; 

- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ; 

- Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ. 

- Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính. 

- Quyết định 757/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh v/v phân công, 

công tác quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hà Giang; 

- Quyết định số 2008/QĐ-BTC ngày 20/9/2016 của Bộ Tài chính. 

Mã thủ tục: 1.006220 

Tên thủ tục:  Thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên 

tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng 

không xác định được chủ sở hữu 

1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh 

2. Lĩnh vực:  Công sản 

3. Trình tự thực hiện:  

3.1 Gửi (nộp) hồ sơ TTHC: 

Tổ chức, cá nhân thuộc các trường hợp được thanh toán phần giá trị tài sản gửi văn 

bản đề nghị thanh toán phần giá trị tài sản được hưởng tới cơ quan, đơn vị được 



giao nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản tài sản  

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua Dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 

Địa điểm gửi hồ sơ:  Trực tiếp hoặc qua DVBCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc  

qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Thành phần hồ sơ:  

Số

TT 
Tên thành phần hồ sơ 

Mẫu thành 

phần hồ sơ 
Tiêu chuẩn 

Số 

lượng 

1 
Văn bản đề nghị thanh toán phần giá trị 

tài sản được hưởng 
 

Bản chính 

văn bản giấy 

hoặc văn bản 

điện tử được 

ký số 

01 

 Hồ sơ: 01 bộ    

3.2 Giải quyết hồ sơ TTHC  

Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của tổ 

chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản tài sản  có 

trách nhiệm trình cơ quan, người có thẩm quyền quyết định cụ thể mức được 

hưởng của tổ chức, cá nhân.  

Bước 2: Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày có quyết định mức được hưởng của tổ 

chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy và giao nộp tài sản của cơ quan, người có thẩm 

quyền, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thanh toán thực hiện việc thanh toán Phần 

giá trị tài sản cho tổ chức, cá nhân được hưởng theo quy định. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã 

đăng ký. 

Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc   

qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Kết quả giải quyết: 

Số

TT 
Tên kết quả TTHC 

Mẫu kết 

quả TTHC 
Tiêu chuẩn 

Số 

lượng 

1 

-  Văn bản quyết định mức được hưởng 

của tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy 

và giao nộp tài sản của cơ quan, người 

có thẩm quyền 

- Chuyển tiền vào tài khoản tiếp nhận 

tiền thanh toán của khách hàng. 

 
Bản chính 

văn bản giấy 

hoặc văn bản 

điện tử được 

ký số 

01 

4 

Thời hạn giải quyết:  
- Theo quy định của pháp luật: 120  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ  



 

- Theo thực tế tại địa phương: 120 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức, cá nhân thuộc các trường 

hợp được thanh toán phần giá trị tài sản 

6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

-  Cơ quan thực hiện: cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản 

tài sản 

- Cơ quan phối hợp:  

- Cơ quan có thẩm quyền: cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, bảo 

quản tài sản 

7 Phí, lệ phí (nếu có): Không 

8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

9 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình 

tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản 

được xác lập quyền sở hữu toàn dân.  

- Quyết định số 828/QĐ-BTC ngày 17/5/2019 của Bộ Tài chính. 

Mã thủ tục: 1006222 

Tên thủ tục: Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ ngân sách hỗ trợ 

1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh 

2. Lĩnh vực:  Công sản 

3. Trình tự thực hiện:  

3.1 Gửi (nộp) hồ sơ TTHC: 

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhiệm vụ được đánh giá, nghiệm thu kết quả 

đạt, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách 

nhiệm lập báo cáo về tài sản (trong đó mô tả cụ thể thông tin về tài sản và chi phí 

tạo lập tài sản) kèm theo các hồ sơ có liên quan, gửi Sở Khoa học và Công nghệ và 

các đồng sở hữu khác. Trường hợp tại Hợp đồng quy định tổ chức, cá nhân chủ trì 

thực hiện nhiệm vụ được nhận giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thì tổ 

chức, cá nhân chủ trì lập Hồ sơ đề nghị giao tài sản gửi cho các đồng sở hữu đồng 

thời với báo cáo về tài sản. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4 

Địa điểm gửi hồ sơ:  Trực tiếp hoặc qua DVBCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc  

qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Thành phần hồ sơ:  



SốTT Tên thành phần hồ sơ 
Mẫu thành 

phần hồ sơ 
Tiêu chuẩn Số lượng 

1 

Văn bản đề nghị giao quyền sở 

hữu hoặc giao quyền sử dụng tài 

sản của tổ chức chủ trì 

 

 

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

2 

Phương án nghiên cứu, phát triển 

công nghệ, sản phẩm công nghệ, 

ứng dụng, thực hiện thương mại 

hóa kết quả nghiên cứu để tiếp 

tục phát huy, ứng dụng, thương 

mại hóa kết quả nghiên cứu theo 

quy định của pháp luật về khoa 

học công nghệ (sau đây gọi là 

phương án phát triển, thương 

mại hóa kết quả) theo Mẫu do 

Bộ Tài chính ban hành 

 

 

Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

3 
Biên bản đánh giá, nghiệm thu 

nhiệm vụ của Hội đồng 

 

 

Bản sao chứng thực  

bản giấy hoặc Bản 

sao chứng thực điện 

tử 

01 

4 
Hợp đồng khoa học và công 

nghệ 

 

 

Bản sao chứng thực  

bản giấy hoặc Bản 

sao chứng thực điện 

tử 

01 

5 
Thuyết minh nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ được phê duyệt 

 Bản sao chứng thực  

bản giấy hoặc Bản 

sao chứng thực điện 

tử 

01 

6 
Các tài liệu có liên quan khác 

(nếu có) 

 Bản sao chứng thực  

bản giấy hoặc Bản 

sao chứng thực điện 

tử 

01 

 Hồ sơ: 01 bộ    

3.2 Giải quyết hồ sơ TTHC 

Bước 1:  Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, 

cá nhân chủ trì, Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định trình UBND tỉnh. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một 

cửa điện tử 

Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) 

Thành phần hồ sơ: 

STT Tên thành phần hồ sơ 

Mẫu 

thành 

phần hồ 

sơ 

Tiêu chuẩn Số lượng 

1 Tờ trình hoặc văn bản báo cáo  Bản chính văn bản 01 



giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

2 
Hồ sơ đã thu tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

hoặc bản số hóa 

01 

 Hồ sơ: 01 bộ    

Bước 2:  Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Khoa học 

và Công nghệ, UBND tỉnh xem xét, quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng 

tài sản quy định tại Hợp đồng khoa học và công nghệ quyết định giao quyền sở 

hữu, quyền sử dụng tài sản cho tổ chức, cá nhân chủ trì. 

Gửi kết quả cho Sở Khoa học và Công nghệ để trả cho khách hàng. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử 

Địa điểm trả kết quả: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường 

Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Mẫu kết 

quả 

TTHC 

Tiêu chuẩn Số lượng 

1 

Quyết định giao quyền sở hữu, 

quyền sử dụng tài sản của cơ 

quan, người có thẩm quyền 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 
01 

Bước 3:  Căn cứ quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, Sở  Khoa 

học và Công nghệ trả kết quả cho khách hàng. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã 

đăng ký. 

Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc   

qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh 

(http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Mẫu kết 

quả 

TTHC 

Tiêu chuẩn Số lượng 

1 

Quyết định giao quyền sở hữu, 

quyền sử dụng tài sản của cơ 

quan, người có thẩm quyền 

 Bản chính văn bản 

giấy hoặc văn bản 

điện tử được ký số 

01 

4 

Thời hạn giải quyết:  
- Theo quy định của pháp luật: 30  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ  

- Theo thực tế tại địa phương: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ 



 

 

 

5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:   Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

-  Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ 

- Cơ quan phối hợp:  

- Cơ quan có thẩm quyền: UBND tỉnh. 

7 Phí, lệ phí (nếu có): Không 

8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

9 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:   
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc 

quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.  

- Quyết định số 828/QĐ-BTC ngày 17/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 
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