Th tc ng ký hô kinh doanh
- Trình t thc hin:
- Bc 1: T chc, cá nhân hoàn thin h s theo hng dn.
- Bc 2: B phn tip nhn và tr kt qu thuc vn phòng UBND cp huyn tip nhn h s và chuyn sang B phn ng
ký kinh doanh thuc Phòng Tài chính k hoch
- Bc 3: Chuyên viên theo dõi kim tra h s, kim tra thc t (nu thuc ngành ngh cn kim tra theo qui nh).
Yêu cu b sung h s nu cha y hp l.
- Bc 4: Chuyên viên x lý h s, trình lãnh o phòng ký chuyn lãnh o UBND cp huyn ký và chuyn Giy
chng nhn ng ký kinh doanh cho B phn tip nhn và tr kt qu tr cho h kinh doanh.
- Cách thc thc hin:
- H s np trc tip ti B phn tip nhn và tr kt qu thuc Vn phòng UBND cp huyn.
- Thành phn h s:
+ Giy ngh ng ký h kinh doanh (theo mu)
+ Trng hp thuê mn a im kinh doanh thì xut trình thêm giy tha thun thuê mn, hoc hp ng thuê mn mt
bng kinh doanh ã c công chng hoc chng thc. Trng hp giy tha thun thuê, mn hoc hp ng thuê mn mt
bng không công chng hoc chng thc thì xut trình giy chng nhn quyn s dng t và nhà gn lin vi t ca bên
cho thuê, mn mt bng.
+ Bn sao Giy chng minh nhân dân ca các cá nhân tham gia h kinh doanh hoc ngi i din h gia ình.
+ Biên bn hp nhóm cá nhân v vic thành lp h kinh doanh i vi trng hp h kinh doanh do mt nhóm cá
nhân thành lp.
+ i vi nhng ngành, ngh phi có chng ch hành ngh, thì phi có bn sao hp l chng ch hành ngh ca cá
nhân hoc i din h gia ình.
+ i vi nhng ngành, ngh phi có vn pháp nh thì phi có bn sao hp l vn bn xác nhn vn pháp nh ca c
quan, t chc có thm quyn
+ ôi vi hô kinh doanh buôn chuyên, kinh doanh lu ông thi phai chon môt ia iêm cô inh ê ng ky hô
kinh doanh.
- S lng h s: 01 b
- Thi hn gii quyt: 03 ngày làm vic
- i tng thc hin th tc hành chính: H gia ình
- C quan thc hin th tc hành chính: UBND cp huyn
- Kt qu thc hin th tc hành chính: Giy chng nhn
- L phí: 100.000 ng

- Tên mu n, mu t khai: Giy ngh ng ký h kinh doanh
- Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: Không có
- Cn c pháp lý ca th tc hành chính:
- Ngh nh sô 43/2010/N-CP ngày 15 tháng 4 nm 2010 ca Chính ph v ng ký doanh nghiêp;
- Ngh nh 05/2013/N-CP ngày 09 tháng 01 nm 2013 ca Chính ph v sa i, b sung mt s iu quy nh v th
tc hành chính ca Ngh nh 43/2010/N-CP ngày 15 tháng 4 nm 2010 ca Chính ph v ng ký doanh
nghip;
- Ngh nh sô 102/2010/N-CP ngày 01 tháng 10 nm 2010 ca Chính ph hng dân thi hanh môt sô iêu
cua Luât Doanh nghiêp;
- Thông t s 01/2013/TT-BKHT ngày 21 tháng 01 nm 2013 ca B K hoch và u t v hng dn v ng ký
doanh nghip;
- Thông t s 176/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 nm 2012 ca B Tài chính quy nh v mc thu, ch thu,
np, qun lý và s dng l phí ng ký doanh nghip, ng ký h kinh doanh và phí cung cp thông tin doanh
nghip;

