
PHỤ LỤC 

QUY TRÌNH LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG 

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH, 

SỞ KẾ HOẠCH  VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG BÌNH  

(Kèm Quyết định số 68   /QĐ-UBND ngày12  tháng  01  năm 2022  của Chủ tịch UBND 

tỉnh Quảng  Bình) 

 

PHẦN I 

DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH LIÊN THÔNG 

 

STT Số hiệu 
Tên TTHC liên thông giải quyết giữa UBND tỉnh, Văn phòng 

UBND tỉnh với các sở, ban, ngành chuyên môn 

Ghi 

chú 

1 
1.1/QLĐT-

LT         

Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh trong trường 

hợp Nhà đầu tư duy nhất đã đăng ký tham gia đấu giá hoặc nhà 

đầu tư đề nghị thực hiện dự án đầu tư sau khi tổ chức đấu giá ít 

nhất 02 lần nhưng không thành theo quy định tại điểm a khoản 3 

Điều 29 Nghị định số 31 2021/NĐ-CP 

 

2 
1.2/QLĐT-

LT         

Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh trong trường 

hợp Nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b khoản 

3 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 

 

3 
2/QLĐT-

LT         

Thủ tục điều chỉnh văn bản chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp 

tỉnh 

 

4 
3/QLĐT-

LT         
Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh 

 

5 
4/QLĐT-

LT         

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ 

trương đầu tư của UBND cấp tỉnh   

 

6 
5/QLĐT-

LT         

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư 

chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án 

thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh 

 

7 
6/QLĐT-

LT         

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận 

chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự án thuộc 

thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh 

 

8 7/QLĐT-

LT         

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp 

nhập dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của 

UBND cấp tỉnh 

 



 

9 
8/QLĐT-

LT         

 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp 

nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án 

thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh 

 

10 
9/QLĐT-

LT         

 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn 

vào doanh nghiệp đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của 

UBND cấp tỉnh 

 

11 
10/QLĐT-

LT         

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác 

kinh doanh đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND 

tỉnh 

 

12 
11/QLĐT-

LT         

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa 

án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương 

đầu tư của UBND cấp tỉnh 

 

13 
12/QLĐT-

LT         

Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm 

quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở 

Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

 

  



 

PHẦN II: 

NỘI DUNG QUY TRÌNH LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT                                         

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

Quy trình số 1.1/QLĐT-LT 

QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHẤP THUẬN 

NHÀ ĐẦU TƯ CỦA UBND CẤP TỈNH  

Trường hợp: Nhà đầu tư duy nhất đã đăng ký tham gia đấu giá hoặc nhà đầu tư đề 

nghị thực hiện dự án đầu tư sau khi tổ chức đấu giá ít nhất 02 lần nhưng không 

thành theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 29 Nghị định số 31 2021/NĐ-CP 
 

Áp dụng tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh,                                

Sở Kế hoạch  và Đầu tư 

 

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC 

Thứ 

tự CV 
Chức danh, vị trí, nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 

1 

CCVC tại Bộ phận một cửa của Sở KHĐT kiểm tra, hướng 

dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quyét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, 

chuyển phòng chuyên môn xử lý 

0,5 ngày làm 

việc 

Bước 

2 
Lãnh đạo Phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên xử lý 

01 ngày làm 

việc  

Bước 

3 

Chuyên viên phụ trách xử lý hồ sơ, báo cáo lãnh đạo Phòng 

trình lãnh đạo Sở gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan 

nhà nước có liên quan; theo dõi và tổng hợp ý kiến thẩm định 

của cơ quan nhà nước có liên quan, lập báo cáo thẩm định các 

nội dung điều chỉnh dự án đầu tư trình lãnh đạo Phòng 

18,5 ngày làm 

việc 

Bước 

4 
Lãnh đạo Phòng xử lý, xem xét trình Lãnh đạo Sở 

02 ngày làm 

việc 

Bước 

5 

Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt, chuyển hồ sơ cho Bộ phận 

một cửa 
 02 ngày làm 

việc 

Bước 

6 

Bộ phận Một cửa phối hợp Bộ phận văn thư vào số văn bản, 

lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Bộ phận 

một cửa UBND tỉnh. 

0,5 ngày làm 

việc 

Bước 

7 

Bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận kết 

quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
02 giờ làm 

việc 



 

Bước 

8 

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VP UBND tỉnh tiếp nhận 

và xử lý, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định, 

chuyển kết quả liên thông cho Bộ phận một cửa 

6,5 ngày làm 

việc 

Bước 

9 

Bộ phận một cửa của UBND tỉnh chuyển hồ sơ, kết quả liên 

thông cho Sở Kế hoạch và Đầu tư 
02 giờ làm 

việc 

Bước 

10 

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở KHĐT tại Trung tâm 

HCC: 

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại bộ phận 

một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả 

(hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích), vào sổ giao nhận 

kết quả; thu phí, lệ phí (nếu có). 

- Chuyển kết quả xử lý cho bộ phận Văn thư và phòng tham 

mưu. 

0,5 ngày làm 

việc 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
32 ngày làm 

việc 

  



 

Quy trình số 1.2/QLĐT-LT 

QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHẤP 

THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ CỦA UBND CẤP TỈNH  

Trường hợp: Nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b khoản 3 

Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP  

Áp dụng tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh,                            

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC 

Thứ tự 

CV 
Chức danh, vị trí, nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Bước 1 

CCVC tại Bộ phận một cửa của Sở KHĐT kiểm tra, 

hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quyét (scan) và lưu trữ 

hồ sơ điện tử, chuyển phòng chuyên môn xử lý 

0,5 ngày làm việc 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên xử 

lý 
01 ngày làm việc  

Bước 3 

Chuyên viên phụ trách xử lý hồ sơ, báo cáo lãnh đạo 

Phòng trình lãnh đạo Sở gửi báo cáo kết quả đánh 

giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm và hồ sơ để lấy ý 

kiến của cơ quan nhà nước có liên quan; theo dõi và 

tổng hợp ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có 

liên quan, lập báo cáo thẩm định các nội dung điều 

chỉnh dự án đầu tư trình lãnh đạo Phòng 

18,5 ngày làm 

việc 

Bước 4 Lãnh đạo Phòng xử lý, xem xét trình Lãnh đạo Sở 02 ngày làm việc 

Bước 5 
Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt, chuyển hồ sơ cho 

Bộ phận một cửa 
 02 ngày làm việc 

Bước 6 

Bộ phận Một cửa phối hợp Bộ phận văn thư vào số 

văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ, kết quả liên 

thông cho Bộ phận một cửa UBND tỉnh. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 7 
Bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh tiếp 

nhận kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
02 giờ 

 làm việc 

Bước 8 

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VP UBND tỉnh 

tiếp nhận và xử lý, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem 

xét, quyết định, chuyển kết quả liên thông cho Bộ 

phận một cửa 

6,5 ngày 

làm việc 

Bước 9 
Bộ phận một cửa của UBND tỉnh chuyển hồ sơ, kết 

quả liên thông cho Sở Kế hoạch và Đầu tư 
02 giờ 

 làm việc 



 

Bước 

10 

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tại Trung tâm HCC: 

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại 

bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân 

đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính 

công ích), vào sổ giao nhận kết quả; thu phí, lệ phí 

(nếu có). 

- Chuyển kết quả xử lý cho bộ phận Văn thư và 

phòng tham mưu. 

0,5 ngày 

 làm việc 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 32 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quy trình số 2/QLĐT-LT 

QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐIỀU 

CHỈNH VĂN BẢN CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ CỦA UBND CẤP TỈNH  

Áp dụng tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh,                            

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC 

Thứ tự 

CV 
Chức danh, vị trí, nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Bước 1 

CCVC tại Bộ phận một cửa của Sở KHĐT kiểm tra, 

hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quyét (scan) và lưu trữ 

hồ sơ điện tử, chuyển phòng chuyên môn xử lý 

0,5 ngày làm việc 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên xử 

lý 
01 ngày làm việc  

Bước 3 

Chuyên viên phụ trách xử lý hồ sơ, báo cáo lãnh đạo 

Phòng trình lãnh đạo Sở gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm 

định của cơ quan nhà nước có liên quan; theo dõi và 

tổng hợp ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có 

liên quan, lập báo cáo thẩm định các nội dung điều 

chỉnh dự án đầu tư trình lãnh đạo Phòng 

18,5 ngày làm 

việc 

Bước 4 Lãnh đạo Phòng xử lý, xem xét trình Lãnh đạo Sở 02 ngày làm việc 

Bước 5 
Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt, chuyển hồ sơ cho 

Bộ phận một cửa 
 02 ngày làm việc 

Bước 6 

Bộ phận Một cửa phối hợp Bộ phận văn thư vào số 

văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ, kết quả liên 

thông cho Bộ phận một cửa UBND tỉnh. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 7 
Bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh tiếp 

nhận kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
02 giờ làm việc 

Bước 8 

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VP UBND tỉnh 

tiếp nhận và xử lý, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem 

xét, quyết định, chuyển kết quả liên thông cho Bộ 

phận một cửa 

6,5 ngày 

làm việc 

Bước 9 
Bộ phận một cửa của UBND tỉnh chuyển hồ sơ, kết 

quả liên thông cho Sở Kế hoạch và Đầu tư 
02 giờ làm việc 

Bước 

10 

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tại Trung tâm HCC: 

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại 

0,5 ngày 

 làm việc 



 

bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân 

đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính 

công ích), vào sổ giao nhận kết quả; thu phí, lệ phí 

(nếu có). 

- Chuyển kết quả xử lý cho bộ phận Văn thư và 

phòng tham mưu. 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 32 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quy trình số 3/QLĐT-LT 

QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHẤP 

THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA UBND CẤP TỈNH  

Áp dụng tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh,                            

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC 

Thứ 

tự CV 
Chức danh, vị trí, nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Bước 

1 

CCVC tại Bộ phận một cửa của Sở KHĐT kiểm tra, 

hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quyét (scan) và lưu trữ hồ sơ 

điện tử, chuyển phòng chuyên môn xử lý 
0,5 ngày làm việc 

Bước 

2 
Lãnh đạo Phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên xử lý 01 ngày làm việc  

Bước 

3 

Chuyên viên phụ trách xử lý hồ sơ, báo cáo lãnh đạo 

Phòng trình lãnh đạo Sở gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định 

của cơ quan nhà nước có liên quan; theo dõi và tổng hợp 

ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan, lập 

báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư 

trình lãnh đạo Phòng 

18,5 ngày làm 

việc 

Bước 

4 
Lãnh đạo Phòng xử lý, xem xét trình Lãnh đạo Sở 02 ngày làm việc 

Bước 

5 

Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt, chuyển hồ sơ cho Bộ 

phận một cửa 
 02 ngày làm việc 

Bước 

6 

Bộ phận Một cửa phối hợp Bộ phận văn thư vào số văn 

bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho 

Bộ phận một cửa UBND tỉnh. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 

7 

Bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận 

kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
02 giờ làm việc 

Bước 

8 

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VP UBND tỉnh tiếp 

nhận và xử lý, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết 

định, chuyển kết quả liên thông cho Bộ phận một cửa 

6,5 ngày làm việc 

Bước 

9 

Bộ phận một cửa của UBND tỉnh chuyển hồ sơ, kết quả 

liên thông cho Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

02 giờ ngày làm 

việc 



 

Bước 

10 

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở KHĐT tại Trung tâm 

HCC: 

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại bộ 

phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận 

kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích), vào 

sổ giao nhận kết quả; thu phí, lệ phí (nếu có). 

- Chuyển kết quả xử lý cho bộ phận Văn thư và phòng 

tham mưu. 

0,5 ngày làm việc 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 32 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quy trình số 4/QLĐT-LT 

QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG 

ĐẦU TƯ CỦA UBND CẤP TỈNH  

Áp dụng tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh,                                

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC 

Thứ 

tự CV 
Chức danh, vị trí, nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Bước 

1 

CCVC tại Bộ phận một cửa của Sở KHĐT kiểm tra, 

hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quyét (scan) và lưu trữ hồ sơ 

điện tử, chuyển phòng chuyên môn xử lý 

0,5 ngày làm việc 

Bước 

2 
Lãnh đạo Phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên xử lý 01 ngày làm việc  

Bước 

3 

Chuyên viên phụ trách xử lý hồ sơ, báo cáo lãnh đạo 

Phòng trình lãnh đạo Sở gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định 

của cơ quan nhà nước có liên quan; theo dõi và tổng hợp 

ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan, lập 

báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư 

trình lãnh đạo Phòng 

18,5 ngày làm 

việc 

Bước 

4 
Lãnh đạo Phòng xử lý, xem xét trình Lãnh đạo Sở 02 ngày làm việc 

Bước 

5 

Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt, chuyển hồ sơ cho Bộ 

phận một cửa 
 02 ngày làm việc 

Bước 

6 

Bộ phận Một cửa phối hợp Bộ phận văn thư vào số văn 

bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho 

Bộ phận một cửa UBND tỉnh. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 

7 

Bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận 

kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
02 giờ làm việc 

Bước 

8 

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VP UBND tỉnh tiếp 

nhận và xử lý, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết 

định, chuyển kết quả liên thông cho Bộ phận một cửa 

6,5 ngày làm việc 

Bước 

9 

Bộ phận một cửa của UBND tỉnh chuyển hồ sơ, kết quả 

liên thông cho Sở Kế hoạch và Đầu tư 
02 giờ làm việc 



 

Bước 

10 

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở KHĐT tại Trung tâm 

HCC: 

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại bộ 

phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận 

kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích), vào 

sổ giao nhận kết quả; thu phí, lệ phí (nếu có). 

- Chuyển kết quả xử lý cho bộ phận Văn thư và phòng 

tham mưu. 

0,5 ngày làm việc 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 32 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quy trình số 5/QLĐT-LT 

QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP NHÀ ĐẦU TƯ CHUYỂN 

NHƯỢNG MỘT PHẦN HOẶC TOÀN BỘ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI            

DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG               

ĐẦU TƯ CỦA UBND CẤP TỈNH  

Áp dụng tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh,                                

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC 

Thứ 

tự CV 
Chức danh, vị trí, nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Bước 

1 

CCVC tại Bộ phận một cửa của Sở KHĐT kiểm tra, 

hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quyét (scan) và lưu trữ hồ sơ 

điện tử, chuyển phòng chuyên môn xử lý 

0,5 ngày làm việc 

Bước 

2 
Lãnh đạo Phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên xử lý 01 ngày làm việc  

Bước 

3 

Chuyên viên phụ trách xử lý hồ sơ, báo cáo lãnh đạo 

Phòng trình lãnh đạo Sở gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định 

của cơ quan nhà nước có liên quan; theo dõi và tổng hợp 

ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan, lập 

báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư 

trình lãnh đạo Phòng 

18,5 ngày làm 

việc 

Bước 

4 
Lãnh đạo Phòng xử lý, xem xét trình Lãnh đạo Sở 02 ngày làm việc 

Bước 

5 

Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt, chuyển hồ sơ cho Bộ 

phận một cửa 
 02 ngày làm việc 

Bước 

6 

Bộ phận Một cửa phối hợp Bộ phận văn thư vào số văn 

bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho 

Bộ phận một cửa UBND tỉnh. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 

7 

Bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận 

kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
02 giờ làm việc 

Bước 

8 

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VP UBND tỉnh tiếp 

nhận và xử lý, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết 

định, chuyển kết quả liên thông cho Bộ phận một cửa 

6,5 ngày làm việc 



 

Bước 

9 

Bộ phận một cửa của UBND tỉnh chuyển hồ sơ, kết quả 

liên thông cho Sở Kế hoạch và Đầu tư 
02 giờ làm việc 

Bước 

10 

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở KHĐT tại Trung tâm 

HCC: 

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại bộ 

phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận 

kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích), vào 

sổ giao nhận kết quả; thu phí, lệ phí (nếu có). 

- Chuyển kết quả xử lý cho bộ phận Văn thư và phòng 

tham mưu. 

0,5 ngày làm việc 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 32 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quy trình số 6/QLĐT-LT 

QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP NHÀ ĐẦU TƯ CHUYỂN 

NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ LÀ TÀI SẢN BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI                      

DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG                    

ĐẦU TƯ CỦA UBND CẤP TỈNH  

Áp dụng tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh,                                

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC 

Thứ 

tự CV 
Chức danh, vị trí, nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Bước 

1 

CCVC tại Bộ phận một cửa của Sở KHĐT kiểm tra, 

hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quyét (scan) và lưu trữ hồ sơ 

điện tử, chuyển phòng chuyên môn xử lý 

0,5 ngày làm việc 

Bước 

2 
Lãnh đạo Phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên xử lý 01 ngày làm việc  

Bước 

3 

Chuyên viên phụ trách xử lý hồ sơ, báo cáo lãnh đạo 

Phòng trình lãnh đạo Sở gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định 

của cơ quan nhà nước có liên quan; theo dõi và tổng hợp 

ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan, lập 

báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư 

trình lãnh đạo Phòng 

18,5 ngày làm 

việc 

Bước 

4 
Lãnh đạo Phòng xử lý, xem xét trình Lãnh đạo Sở 02 ngày làm việc 

Bước 

5 

Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt, chuyển hồ sơ cho Bộ 

phận một cửa 
 02 ngày làm việc 

Bước 

6 

Bộ phận Một cửa phối hợp Bộ phận văn thư vào số văn 

bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho 

Bộ phận một cửa UBND tỉnh. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 

7 

Bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận 

kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
02 giờ làm việc 

Bước 

8 

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VP UBND tỉnh tiếp 

nhận và xử lý, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết 

định, chuyển kết quả liên thông cho Bộ phận một cửa 

6,5 ngày làm việc 



 

Bước 

9 

Bộ phận một cửa của UBND tỉnh chuyển hồ sơ, kết quả 

liên thông cho Sở Kế hoạch và Đầu tư 
02 giờ làm việc 

Bước 

10 

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở KHĐT tại Trung tâm 

HCC: 

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại bộ 

phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận 

kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích), vào 

sổ giao nhận kết quả; thu phí, lệ phí (nếu có). 

- Chuyển kết quả xử lý cho bộ phận Văn thư và phòng 

tham mưu. 

0,5 ngày làm việc 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 32 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quy trình số 7/QLĐT-LT 

QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP CHIA, TÁCH, SÁT NHẬP DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CHỦ 

TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA UBND CẤP TỈNH  

Áp dụng tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh,                                

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC 

Thứ 

tự CV 
Chức danh, vị trí, nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Bước 

1 

CCVC tại Bộ phận một cửa của Sở KHĐT kiểm tra, 

hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quyét (scan) và lưu trữ hồ sơ 

điện tử, chuyển phòng chuyên môn xử lý 

0,5 ngày làm việc 

Bước 

2 
Lãnh đạo Phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên xử lý 01 ngày làm việc  

Bước 

3 

Chuyên viên phụ trách xử lý hồ sơ, báo cáo lãnh đạo 

Phòng trình lãnh đạo Sở gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định 

của cơ quan nhà nước có liên quan; theo dõi và tổng hợp 

ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan, lập 

báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư 

trình lãnh đạo Phòng 

18,5 ngày làm 

việc 

Bước 

4 
Lãnh đạo Phòng xử lý, xem xét trình Lãnh đạo Sở 02 ngày làm việc 

Bước 

5 

Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt, chuyển hồ sơ cho Bộ 

phận một cửa 
 02 ngày làm việc 

Bước 

6 

Bộ phận Một cửa phối hợp Bộ phận văn thư vào số văn 

bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho 

Bộ phận một cửa UBND tỉnh. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 

7 

Bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận 

kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
02 giờ làm việc 

Bước 

8 

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VP UBND tỉnh tiếp 

nhận và xử lý, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết 

định, chuyển kết quả liên thông cho Bộ phận một cửa 

6,5 ngày làm việc 



 

Bước 

9 

Bộ phận một cửa của UBND tỉnh chuyển hồ sơ, kết quả 

liên thông cho Sở Kế hoạch và Đầu tư 
02 giờ làm việc 

Bước 

10 

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở KHĐT tại Trung tâm 

HCC: 

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại bộ 

phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận 

kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích), vào 

sổ giao nhận kết quả; thu phí, lệ phí (nếu có). 

- Chuyển kết quả xử lý cho bộ phận Văn thư và phòng 

tham mưu. 

0,5 ngày làm việc 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 32 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quy trình số 8/QLĐT-LT 

QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT,       

SÁT NHẬP, CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH TỔ CHỨC KINH TẾ                     

ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN                             

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA UBND CẤP TỈNH  

Áp dụng tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh,                                

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC 

Thứ 

tự CV 
Chức danh, vị trí, nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Bước 

1 

CCVC tại Bộ phận một cửa của Sở KHĐT kiểm tra, 

hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quyét (scan) và lưu trữ hồ sơ 

điện tử, chuyển phòng chuyên môn xử lý 
0,5 ngày làm việc 

Bước 

2 
Lãnh đạo Phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên xử lý 01 ngày làm việc  

Bước 

3 

Chuyên viên phụ trách xử lý hồ sơ, báo cáo lãnh đạo 

Phòng trình lãnh đạo Sở gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định 

của cơ quan nhà nước có liên quan; theo dõi và tổng hợp 

ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan, lập 

báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư 

trình lãnh đạo Phòng 

18,5 ngày làm 

việc 

Bước 

4 
Lãnh đạo Phòng xử lý, xem xét trình Lãnh đạo Sở 02 ngày làm việc 

Bước 

5 

Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt, chuyển hồ sơ cho Bộ 

phận một cửa 
 02 ngày làm việc 

Bước 

6 

Bộ phận Một cửa phối hợp Bộ phận văn thư vào số văn 

bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho 

Bộ phận một cửa UBND tỉnh. 
0,5 ngày làm việc 

Bước 

7 

Bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận 

kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
02 giờ làm việc 

Bước 

8 

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VP UBND tỉnh tiếp 

nhận và xử lý, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết 

định, chuyển kết quả liên thông cho Bộ phận một cửa 

6,5 ngày làm việc 



 

Bước 

9 

Bộ phận một cửa của UBND tỉnh chuyển hồ sơ, kết quả 

liên thông cho Sở Kế hoạch và Đầu tư 
02 giờ làm việc 

Bước 

10 

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở KHĐT tại Trung tâm 

HCC: 

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại bộ 

phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận 

kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích), vào 

sổ giao nhận kết quả; thu phí, lệ phí (nếu có). 

- Chuyển kết quả xử lý cho bộ phận Văn thư và phòng 

tham mưu. 

0,5 ngày làm việc 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 32 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quy trình số 9/QLĐT-LT 

QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC                          

ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG           

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ ĐỂ GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DỰ ÁN          

THUỘC THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ               

CỦA UBND CẤP TỈNH  

Áp dụng tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh,                             

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC 

Thứ 

tự CV 
Chức danh, vị trí, nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Bước 

1 

CCVC tại Bộ phận một cửa của Sở KHĐT kiểm tra, 

hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quyét (scan) và lưu trữ hồ sơ 

điện tử, chuyển phòng chuyên môn xử lý 
0,5 ngày làm việc 

Bước 

2 
Lãnh đạo Phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên xử lý 01 ngày làm việc  

Bước 

3 

Chuyên viên phụ trách xử lý hồ sơ, báo cáo lãnh đạo 

Phòng trình lãnh đạo Sở gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định 

của cơ quan nhà nước có liên quan; theo dõi và tổng hợp 

ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan, lập 

báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư 

trình lãnh đạo Phòng 

18,5 ngày làm 

việc 

Bước 

4 
Lãnh đạo Phòng xử lý, xem xét trình Lãnh đạo Sở 02 ngày làm việc 

Bước 

5 

Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt, chuyển hồ sơ cho Bộ 

phận một cửa 
 02 ngày làm việc 

Bước 

6 

Bộ phận Một cửa phối hợp Bộ phận văn thư vào số văn 

bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho 

Bộ phận một cửa UBND tỉnh. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 

7 

Bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận 

kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
02 giờ làm việc 

Bước 

8 

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VP UBND tỉnh tiếp 

nhận và xử lý, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết 

định, chuyển kết quả liên thông cho Bộ phận một cửa 

6,5 ngày làm việc 



 

Bước 

9 

Bộ phận một cửa của UBND tỉnh chuyển hồ sơ, kết quả 

liên thông cho Sở Kế hoạch và Đầu tư 
02 giờ làm việc 

Bước 

10 

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở KHĐT tại Trung tâm 

HCC: 

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại bộ 

phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận 

kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích), vào 

sổ giao nhận kết quả; thu phí, lệ phí (nếu có). 

- Chuyển kết quả xử lý cho bộ phận Văn thư và phòng 

tham mưu. 

0,5 ngày làm việc 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 32 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quy trình số 10/QLĐT-LT 

QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, 

TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỂ HỢP TÁC      

KINH DOANH ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN                            

CHẤP THUẬN CỦA UBND TỈNH 

Áp dụng tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh,                               

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC 

Thứ 

tự CV 
Chức danh, vị trí, nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 

1 

CCVC tại Bộ phận một cửa của Sở KHĐT kiểm tra, hướng 

dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quyét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, 

chuyển phòng chuyên môn xử lý 

0,5 ngày làm 

việc 

Bước 

2 
Lãnh đạo Phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên xử lý 

01 ngày làm 

việc  

Bước 

3 

Chuyên viên phụ trách xử lý hồ sơ, báo cáo lãnh đạo Phòng 

trình lãnh đạo Sở gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan 

nhà nước có liên quan; theo dõi và tổng hợp ý kiến thẩm định 

của cơ quan nhà nước có liên quan, lập báo cáo thẩm định các 

nội dung điều chỉnh dự án đầu tư trình lãnh đạo Phòng 

18,5 ngày làm 

việc 

Bước 

4 
Lãnh đạo Phòng xử lý, xem xét trình Lãnh đạo Sở 

02 ngày làm 

việc 

Bước 

5 

Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt, chuyển hồ sơ cho Bộ phận 

một cửa 

02 ngày làm 

việc 

Bước 

6 

Bộ phận Một cửa phối hợp Bộ phận văn thư vào số văn bản, 

lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Bộ phận 

một cửa UBND tỉnh. 

0,5 ngày làm 

việc 

Bước 

7 

Bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận kết 

quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

02 giờ 

 làm việc 

Bước 

8 

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VP UBND tỉnh tiếp nhận 

và xử lý, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định, 

chuyển kết quả liên thông cho Bộ phận một cửa 

6,5 ngày 

làm việc 

Bước 

9 

Bộ phận một cửa của UBND tỉnh chuyển hồ sơ, kết quả liên 

thông cho Sở Kế hoạch và Đầu tư 

02 giờ 

 làm việc 



 

Bước 

10 

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại 

Trung tâm HCC: 

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại bộ phận 

một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả 

(hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích), vào sổ giao nhận 

kết quả; thu phí, lệ phí (nếu có). 

- Chuyển kết quả xử lý cho bộ phận Văn thư và phòng tham 

mưu. 

0,5 ngày 

 làm việc 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
32 ngày làm 

việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quy trình số 11/QLĐT-LT 

QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN, TRỌNG TÀI 

ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

CỦA UBND CẤP TỈNH (KHOẢN 3 ĐIỀU 54 NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2021/NĐ-CP)   

 

Áp dụng tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh,                                   

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC 

Thứ tự 

CV 
Chức danh, vị trí, nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Bước 1 

CCVC tại Bộ phận một cửa của Sở KHĐT kiểm tra, 

hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quyét (scan) và lưu trữ hồ 

sơ điện tử, chuyển phòng tham mưu xử lý 

0,5 ngày làm việc 

Bước 2 Lãnh đạo Phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên xử lý 01 ngày làm việc  

Bước 3 

Chuyên viên phụ trách xử lý hồ sơ, căn cứ bản án, 

quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài lập 

báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư 

trình lãnh đạo Phòng 

1,5 ngày làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Phòng xử lý, xem xét trình Lãnh đạo Sở 1,5 ngày làm việc 

Bước 5 
Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt, chuyển hồ sơ cho Bộ 

phận một cửa 
 1,5 ngày làm việc 

Bước 6 

Bộ phận Một cửa phối hợp Bộ phận văn thư vào số văn 

bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho 

Bộ phận một cửa UBND tỉnh. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 7 
Bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận 

kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
02 giờ làm việc 

Bước 8 

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VP UBND tỉnh tiếp 

nhận và xử lý, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết 

định, chuyển kết quả liên thông cho Bộ phận một cửa 

4,5 ngày 

làm việc 

Bước 9 
Bộ phận một cửa của UBND tỉnh chuyển hồ sơ, kết quả 

liên thông cho Sở Kế hoạch và Đầu tư 
02 giờ làm việc 

Bước 

10 
Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tại Trung tâm HCC: 

0,5 ngày 

 làm việc 



 

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại bộ 

phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận 

kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích), vào 

sổ giao nhận kết quả; thu phí, lệ phí (nếu có). 

- Chuyển kết quả xử lý cho bộ phận Văn thư và phòng 

tham mưu. 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 12 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quy trình số 12/QLĐT-LT 

QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC GIA HẠN THỜI 

HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC THẨM QUYỀN CHẤP 

THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA UBND CẤP TỈNH HOẶC SỞ KẾ 

HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ 

Áp dụng tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh,                                  

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC 

Thứ tự 

CV 
Chức danh, vị trí, nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Bước 1 

CCVC tại Bộ phận một cửa của Sở KHĐT kiểm tra, 

hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quyét (scan) và lưu trữ hồ sơ 

điện tử, chuyển phòng chuyên môn xử lý 
0,5 ngày làm việc 

Bước 2 Lãnh đạo Phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên xử lý 0,5 ngày làm việc  

Bước 3 

Chuyên viên phụ trách xử lý hồ sơ, báo cáo lãnh đạo 

Phòng trình lãnh đạo Sở gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định 

của cơ quan nhà nước có liên quan; theo dõi và tổng hợp 

ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan, lập 

báo cáo thẩm định trình lãnh đạo Phòng 

11 ngày làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Phòng xử lý, xem xét trình Lãnh đạo Sở 01 ngày làm việc 

Bước 5 
Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt, chuyển hồ sơ cho Bộ 

phận một cửa 
 01 ngày làm việc 

Bước 6 

Bộ phận Một cửa phối hợp Bộ phận văn thư vào số văn 

bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho 

Bộ phận một cửa UBND tỉnh. 
0,5 ngày làm việc 

Bước 7 
Bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận 

kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
02 giờ làm việc 

Bước 8 

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VP UBND tỉnh tiếp 

nhận và xử lý, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết 

định, chuyển kết quả liên thông cho Bộ phận một cửa 

2,5 ngày 

làm việc 

Bước 9 
Bộ phận một cửa của UBND tỉnh chuyển hồ sơ, kết quả 

liên thông cho Sở Kế hoạch và Đầu tư 
02 giờ làm việc 

Bước 

10 

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tại Trung tâm HCC: 

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại bộ 

0,5 ngày 

 làm việc 



 

phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận 

kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích), vào 

sổ giao nhận kết quả; thu phí, lệ phí (nếu có). 

- Chuyển kết quả xử lý cho bộ phận Văn thư và phòng 

tham mưu. 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 18 ngày làm việc 
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