Th tc ng ký chp thun gii th hi
- Trình t thc hin:
+ Bc 1: i tng hoàn thin h s theo hng dn.
+ Bc 2: B phn tip nhn và tr kt qu tip nhn h s: kim tra tính hp l và y ca các giy t có trong h s; yêu cu
b sung.
+ Bc 3: Công chc chuyên môn x lý h s, tham mu, trình lãnh o phòng và UBND cp huyn ký quyt nh
(kèm theo 01 b h s)
+ Bc 4: B phn tip nhn và tr kt qu giao kt qu cho t chc
- Cách thc thc hin: H s c np trc tip ti B phn tip nhn và tr kt qu Vn phòng UBND cp huyn
- Thành phn h s:
+ n ngh gii th hi (bn chính);
+ Ngh quyt gii th hi (bn chính);
+ Bn kê tài sn, tài chính (bn chính);
+ D kin phng thc x lý tài sn, tài chính, lao ng và thi hn thanh toán các khon n (bn chính).
+ Thông báo thi hn thanh toán n (nu có) cho các t chc, cá nhân có liên quan trên 5 s báo liên tip ca
Báo a phng.
Ch chp thun cho phép gii th sau 15 ngày k t ngày kt thúc thi hn thanh toán n và thanh lý tài sn, tài
chính ghi trong thông báo ca hi (khi xin gii th) mà không có khiu ni
- S lng h s: 01 b
- Thi hn gii quyt: 10 ngày làm vic
- i tng thc hin th tc hành chính: T chc
- C quan thc hin th tc hành chính: UBND cp huyn
- Kt qu thc hin th tc hành chính: Quyt nh hành chính
- L phí: Không có
- Tên mu n, mu t khai: Không có
- Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: Trong thi hn ba mi ngày làm vic k t ngày hi t gii th theo
quy nh ti iu 26 Ngh nh s 45/2010/N-CP, hi gi mt b h s n c quan nhà nc có thm quyn ngh chp thun
gii th hi.
- Cn c pháp lý ca th tc hành chính:
+ Ngh nh s 45/2010/N-CP ngày 21/4/2010 ca Chính ph quy nh v t chc, hot ng và qun lý hi;

+ Ngh nh s 33/2012/N-CP ngày 13/4/2012 ngày 13 tháng 4 nm 2012 ca Chính ph sa i, b sung mt s
iu ca Ngh nh s 45/2010/N-CP.
+ Thông t s 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 ca B Ni v quy nh chi tit thi hành Ngh nh s 45/2010/NCP ngày 21/4/2010 ca Chính ph quy nh v t chc, hot ng và qun lý hi và Ngh nh s 33/2012/N-CP
ngày 13/4/2012 ngày 13 tháng 4 nm 2012 ca Chính ph sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s
45/2010/N-CP.
+ Quyt nh s 14/2011/Q-UBND ngày 19 tháng 5 nm 2011 ca UBND thành ph à Nng v vic ban hành
quy nh t chc hot ng và qun lý nhà nc i vi các t chc hi trên a bàn thành ph à Nng

