
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

T NH TH A TH  N HU  
 

Số: 1953 /QĐ-UBND 

CỘN  H A    HỘ  CHỦ N H A V  T NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         n  u   n    15 tháng 8 năm 2022 

 

QUY T ĐỊNH 

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN T NH  
 

Căn cứ Luật  ổ c ức c ín  qu ền đị  p ươn  n    19 t án  6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sử  đổ   bổ sun  một số đ ều củ  Luật  ổ c ức C ín  p ủ v  

Luật  ổ c ức c ín  qu ền đị  p ươn  n    22 t án  11 năm 2019; 

Căn cứ N  ị địn  số 63/2010/NĐ-CP n    08 t án  6 năm 2010 củ  

C ín  p ủ về k ểm soát t ủ tục   n  c ín ; N  ị địn  số 48/2013/NĐ-CP ngày 

14 t án  5 năm 2013 v  N  ị địn  số 92/2017/NĐ-CP n    07 t án  8 năm 

2017 củ  C ín  p ủ sử  đổ   bổ sun  một số đ ều củ  các N  ị địn  l  n qu n 

đ n k ểm soát t ủ tục   n  c ín ; 

Căn cứ   ôn  tư số 02/2017/  -VPCP n    31 t án  10 năm 2017 củ  

Bộ trưởn   C ủ n  ệm Văn p òn  C ín  p ủ  ướn  dẫn n   ệp vụ về k ểm soát 

t ủ tục   n  c ín  v    ôn  tư số 01/2018/TT-VPCP n    23 t án  11 năm 

2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn p òn  C ín  p ủ về  ướng dẫn thi hành 

một số qu  định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP n    23 t án  4 năm 2018 

của Chính phủ về thực hiện cơ c   một cửa, một cửa liên thông trong giải quy t 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Qu  t địn  số 1014/QĐ-BK Đ  n    03 tháng 6 năm 2022 củ  

Bộ K   oạc  v  Đầu tư về v ệc côn  bố t ủ tục   n  c ín  mớ  b n   n   sử  

đổ   bổ sun   bã  bỏ tron  lĩn  vực  ỗ trợ do n  n   ệp n ỏ v  v   t uộc p ạm 

v  c ức năn  quản lý củ  Bộ K   oạc  v  Đầu tư; 

Theo đề n  ị củ  G ám đốc Sở K   oạc  v  Đầu tư tạ   ờ trìn  số 

3108/TTr-SK Đ  ngày 05 tháng 8 năm 2022. 
 

QUY T ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành 

chính (TTHC) mới ban hành; 01 TTHC sửa đổi, bổ sung và 01 TTHC bãi bỏ 

trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thuộc thẩm quyền tiếp 

nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Có d n  mục kèm t eo). 

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:  

1. Cập nhật các thủ tục hành chính được công bố vào Hệ thống thông tin 

thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định; trình Chủ tịch 
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UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các TTHC liên quan, hoàn 

thành việc cấu hình thủ tục hành chính trên phần mềm hệ thống xử lý dịch vụ 

công tập trung; 

2. Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và niêm yết, công khai theo 

quy định thủ tục hành chính đã được ban hành kèm theo Quyết định số 

1014/QĐ-BKHĐT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Thay thế Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2019 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch 

và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                           
- Như Điều 4; 
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ); 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh;  

- Cổng TTĐT, TT PVHCC; 

- Lưu: VT, KSTT.  

  KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Quý Phương 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚ , SỬA ĐỔ , BỔ SUN  VÀ BỊ B   BỎ  

TRON  L NH VỰC HỖ TRỢ DOANH N H  P NHỎ VÀ VỬA THUỘC THẨM QUYỀN   Ả  QUY T  

CỦA SỞ K  HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ T NH TH A TH  N HU  
(B n   n  kèm t eo t eo Qu  t địn  số: 1953/QĐ-UBND ngày 15 t án  8 năm 2022 củ  C ủ tịc  UBND tỉn           n  u ). 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚ  

STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(Mã số TTHC) 

Thời gian giải 

quyết 

Cách thức và địa 

điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan thực 

hiện 

1 

Hỗ trợ tư vấn, 

công nghệ cho 

doanh nghiệp nhỏ 

và vừa, hỗ trợ 

phát triển nguồn 

nhân lực, hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ 

và vừa khởi 

nghiệp sáng tạo 

và tham gia cụm 

liên kết ngành, 

chuỗi giá trị 

(2.002418) 

Trong thời hạn 14 

ngày làm việc kể 

từ khi nhận đủ hồ 

sơ đề xuất nhu cầu 

hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. 

 

 

- Nộp hồ sơ trực tiếp 

hoặc qua dịch vụ bưu 

chính công ích tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

(Số 01 Lê Lai, 

phường Vĩnh Ninh, 

thành phố Huế); 

- Nộp trực tuyến qua 

Hệ thống thông tin 

giải quyết TTHC tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

(https://dichvucong.th

uathienhue.gov.vn) 

hoặc Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

(https://dichvucong.g

ov.vn). 

 

Không 

- Luật Hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 

ngày 12/6/2017 

- Nghị định số 80/2021/NĐ-

CP ngày 26/8/2021 quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 

(DNNVV) 

- Thông tư số 06/2022/TT-

BKHĐT ngày 10/5/2022 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Hướng dẫn một số điều của 

Nghị định số 80/2021/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 8 năm 2021 

của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 

- Cơ quan có 

thẩm quyền quyết 

định: Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

- Cơ quan trực 

tiếp thực hiện 

TTHC: Doanh 

nghiệp nhỏ và 

vừa và cơ quan, 

tổ chức hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ 

và vừa. 

- Cơ quan phối 

hợp (nếu có): Các 

cơ quan, tổ chức, 

cá nhân cung cấp 

dịch vụ hỗ trợ. 

 

 

 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=285076&qdcbid=49172&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/
https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔ , BỔ SUN  

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH B   BỎ 

STT Tên TTHC (Mã số TTHC) Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 
Thủ tục đề nghị hỗ trợ sử 

dụng dịch vụ tư vấn 

(2.002003) 

- Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa 

- Nghị định số 39/2018/NĐ-CP 

ngày 11/3/2018 quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật hỗ trợ DNNVV 

Bãi bỏ nội dung thủ tục hành chính "  ủ tục  ỗ trợ tư vấn  

 ướn  dẫn  ồ sơ  t ủ tục t  n  lập do n  n   ệp" (số 148) 

được ban hành tại Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 07 

tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 

công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa 

Thiên Huế trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư . 

 

TT 
Tên TTHC  

(Mã số TTHC) 

Thời gian 

giải quyết  

Phí, lệ 

phí 
Cách thức và Địa điểm thực hiện Căn cứ pháp lý 

Cơ quan thực 

hiện 

1.  

Thủ tục hỗ trợ tư 

vấn, hướng dẫn hồ 

sơ, thủ tục chuyển 

đổi hộ kinh doanh 

thành doanh 

nghiệp 

(2.001999) 

  Trong thời 

hạn 03 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

Không 

có 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch 

vụ bưu chính công ích tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 

Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành 

phố Huế); 

- Nộp trực tuyến qua Hệ thống thông 

tin giải quyết TTHC tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

(https://dichvucong.thuathienhue.gov

.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc 

gia (https://dichvucong.gov.vn). 

 

- Luật Hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa số 

04/2017/QH14 ngày 12 

tháng 06 năm 2017; 

- Nghị định số 

80/2021/NĐ-CP ngày 

26 tháng 08 năm 2021 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều Luật Hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. 

Cơ quan trực 

tiếp thực hiện: 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư. 

 

https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/
https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/
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