
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:            /QĐ-UBND Kon Tum, ngày       tháng      năm  
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và 

hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của 

Văn phòng Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1238/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 70/TTr-

SKHĐT ngày 15 tháng 9  năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố thủ tục hành chính và quy trình nội bộ bị bãi bỏ thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum. 

(Có Danh mục thủ tục hành chính kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và bãi 

bỏ:  

- Bãi bỏ các thủ tục hành chính số 4,5,6,7 thuộc Mục II. Phần A (trang 15),  

Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc 

chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thẩm quyền giải quyết của cơ 

quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
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- Bãi bỏ các Quy trình nội bộ số 4,5,6,7 thuộc Tiểu mục VIII. Mục A. Phần 

1 (trang 8, trang 9), Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2021 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Quy trình nội bộ 

trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền 

giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch 

và Đầu tư; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Thủ trưởng các 

sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3 (t/h); 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c); 
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh: 

+ CVP, Các PCVP; 

+ Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

- Viễn thông Kon Tum; 

- Lưu: VT, TTHCC. VĐT.                                                                                                                                       

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ BÃI 

BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ 

ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      tháng 10 năm 

2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

STT Mã Thủ tục hành chính 
Tên thủ tục hành chính/tên quy trình 

nội bộ 

1 2.000338.000.00.00.H34 Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ 

2 2.001202.000.00.00.H34 
Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận 

viện trợ, tài trợ 

3 2.002014.000.00.00.H34 
Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã 

hội 

4 2.001197.000.00.00.H34 

Cung cấp thông tin, bản sao Báo cáo đánh 

giá tác động xã hội và Văn bản tiếp nhận 

viện trợ, tài trợ 

Tổng cộng: 04 thủ tục hành chính. 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4095
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