
To Ngçc Thành 

UY BAN NHAN DAN 
TINH  GIA LA! 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHtA VIT NAM 
Dc lap — Tir do — Hanh phüc  

S: 954i /QD-UBND Gia Lai, ngày thángknam 2019 

QUYET D!NH 
V vic cong b Danh mtic  gm 60 thu tiic hành chInh thrçrc sfra di, b 

sung linh vyc thành Jp  và hot dng cüa doanh nghip thuc thm 
quyn giãi quyt cüa SO K hoch vA Du tir 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN TINH 

CAn ctr Luât t chüc Chinh quyn dja phucing ngày 19/6/2015; 

CAn cü Nghj djnh s 63/2010/ND-CP ngày 08/6/2010 cüa ChInh phü v 
kiêm soát thu wc hành chInh; 

CAn cir Nghj djnh si 92/2017/ND-CP ngày 07/08/2017 cüa Chinh phü v 
st'ra dôi, bô sung mt so diêu cüa các Nghj djnh lien quan den kiêm soát TTHC; 

CAn cü Thông tu s 02/201 7/TT-VPCP ngày 31/10/2017 cüa B tnr&ng, 
Chü nhim VAn phOng ChInh phü huâng d.n ye nghip vii kiêm soát thu flc 
hânh chInh. 

Xét d nghj cCia Giám dc So K hoach và Du tu t?i  Ti trInh s I 62/TFr-
SKITIDT ngày 17/9/2019, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Cong b6 kern theo Quy& djnh nay Danh mvc  gm 60 thu ti,ic 
hânh chInh duçic süa dOi, bO sung thuc thârn quyên giãi quyêt cüa SO Kê hoach 
va Dâu tu theo Quyet djnh so 1258/QD-BKHDT ngày 27/8/2019 cüa Bô trixOng 
B Ké hoch và Dâu tu ye vic cong bô Danh mic thu tiic hành chInh si'ra dôi, 
bô sung trong linh vrc thânh 1p  và hoat dng cia doanh nghip thuc phirn vi 
chirc nang quãn I cüa B Kê hoach và Dâu tu (Phu luc kern tiwo). 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tr ngày k. 

Chánh VAn phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc SO K hoch và D54i 
và các to chirc, Ca nhân có lien quan chju trách nhim thi hãnh Quyêt djnh nay4',,V 

Nyi nhmn: 
- Nhu Diéu 2; 
- Ciic KSTTHC - Van phàng Chmnh phU; 
- Congthông tin din tr tinh; 
- So TITi (PhOng CNTT); 
-Luu:VT,NC. 
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PHV LUC 
-ANH MVC  TI{tJ  TUC  HANH CHfNH BU'çC SIYA DO!, BO SUNG THUOC TRAM QUYEN GIAI 

QUYET CUASHOiCHVADAUTY 
h kern theo Quyit djnh so': c967,c /QD-UBND ngày tháng..-/onám 2019 cia Chz tjch UBND tinh Gia Lai) 

thu tuc 
hành chInh 

- 

Thôi hin giãi quyt Cách thfrc thirc hiên/Dja dim 
thrc hin 

Phi, 1 phi (nêu 
co) 

Ten VBQPPL quy 
ajnh ni dung sfra 
di, b sung, thay 

th 

,1 'Ik'Tên 
TTHC 

I. LINH V!7C RANG K'?VA THANH IP DOANH NGHflP 

Miic 1. Ding k và hoot dng cüa doanh nghip 

01 
BKH- 
GLA- 

271833 

Däng k thành 
1p doanh 
nghip tu nhân 

- Truóng hcip däng k qua 
mang din tCr: Nêu qua 
th&i hn 30 ngày, ke 
ngày gri thông báo 
vic cap Giy chüng nhan 
däng k doanh nghip ma 
Phông Däng k kinh 
doanh không nhân 
h s bAng bàn giy thI h 
sa dàng k din tr cUa 
doanh nghip không can 
hiu lirc. 
- Trong th&i han  03 (ba) 
ngày lam k& i 
nhn dii h h 

Ngir&i thânh 1p doanh nghip 
hoc ngixi duçc üy quyn thrc 
hin thu tiic däng k doanh nghip 
np h sa dAng k doanh nghip 
trrc tiêp tai  Quay so 09 Sâ Kê 
hoach va Du tu tai  Trung tam 
phic viii hành chInh cong tinh Gia 
Lai, dia chi: 69 Hung Vuong, 
TP.Pleiku, Gia Lai hoc Ngui dal  
din theo pháp 1ut np h s dàng 
k3' doanh nghip qua mang din t 
theo quy trinh trên Cong thông tin 
quOc gia ye dàng k doanh nghip 
(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

-50.000 dng/1n, 
np tai  thai dim 
np h s nu 
dàngk trrc tip. 
- Mien 1 phi dôi 
vói tnrng hcip 
dng k qua 
mang din tr, 
däng k thành 1p 
trên c s chuyên 
di tr h kinh 
doanh. 

Thông tr sO 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/20 19 cüa 
B Tài chInh v quy 
djnh mrc thu, chê d 
thu, np, quãn 1 Va 
sir d11ng phi cung cp 
thông tin doanh 
nghip, 1 phi dàng 
k doanh nghip. 

/1 / 
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02 
BKH- 
GLA- 

271834 

Däng k) thành 
cOng

' TNHH Mt 
thành vien 

Trong thi hn 03 (ba) 
ngày lam vic, k tr khi 
nhndUhOscihcyple. 

Ngu&i thành 1p doanh nghip 
hoc ngi.ri &rçlc Uy quyn thi1rc 
hin thu tic Thng k doanh nghip 
np hO s dàng k doanh nghip 
trrc tiêp ti Quay so 09 Sâ Kê 
ho?ch và DAu tu ti Trung tam 
phiic viii hânh chinh cong tlnh Gia 
Lai, dja chi: 69 Hung Vucrng, 
TP.Pleiku, Gia Lai hoc Ngui dii 
din theo pháp luat np hO so dang 
k doanh nghip qua rnng din 
theo quy trInh trén Cong thông tin 
quOc gia v dang k9 doanh nghiçp 
(https ://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- 5 0.000 
nQp tal 

thai dim np hO 
sc nu dng ' 

tiêp. 
- Min 1 phi dôi 
vâi tru&ng hçip 
däng 1c qua 
mng d 
dang thàth Y 
trén Co si chuyên 
dOi h kinh 
doanh. 

Thông tu so 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/20 19 cüa 
BO Tâi chInh v quy 
dinh mi.'rc thu, chê d 
thu, nOp,  quãn 1 và 
sr ding phi cung cap 
thông tin doanh 
nghip, I phi dang 
k doanh nghip. 

03 
BKH- 
GLA- 
271835 

Dang k thành 
1p cong ty 
TNHH Hai 
thành viên trâ 
len 

Trong th?yi hn 03 (ba) 
ngày lam vic, ké tr khi 
nhn dü hO so hcrp lê. 

Ngi.räi thãnh 1p  doanh nghip 
hoc ngix?i duqc üy quyn thrc 
hin thu tiic däng k doanh nghip 
np hO so däng k doanh nghip 
trirc tiép ti Qu&y sO 09 Sâ Ké 
ho?ch và D.0 ttr ti Trung tam 
phic vii hành chInh cOng tinh Gia 
Lai, dja chi: 69 Hung Vuang, 
TP.Pleiku, Gia Lai hoc Ngtthi dai  
din theo pháp lut np hO so d.ng 
k doanh nghip qua rnng din tcr 
theo quy trinh trên Cong thông tin 
quOc gia v däng k doanh nghip 
(https ://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- 50.000 
dOng/1n, flQp ti 
thai diem np ho 
SO ii dang 
trrc tiêp. 
- Min 1 phi d6i 
vâi trung hcip 
dàng k qua 
mng diçn tu, 
dang k thành 1P 
trên co sâ chuyên 
dOi tr h kinh 
doanh. 

Thông tu sO 
47/2019/U BTC 
ngày 05/8/20 19 cUa 
B Tâi chInh v quy 
dinh rnrc thu, ché d 
thu, nQp, quán 1 Va 
scr dung phI cung cp 
thông tin doanh 
nghip, l phi däng 
k doanh nghip. 
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)) 

DAng k thành 
1p cong ty c 
phn 

Trong thai han 03 (ba) 
ngày lam vic, k tti klii 
nhtn dU ho sy hçp 

Ngthi thãnh 1p doanh nghip 
hoc ngtri duçic üy quyên thirc 
hin thU tic däng k3" doanh nghip 
np h sa dang k doanh nghip 

c tip tai  Quay s 09 So Kê 
hoach và Du tai  Tmng tam 
ph'tic vi1i hãnh chInh cong tinh Gia 
Lai, dja chl: 69 HUng Vtrong, 
TP.Pleiku, Gia Lai hoc Nu&i dai 
din theo pháp 1ut np h s Thng 
k doanh nghip qua mang 
theo quy trmnh trên Cong thông tin 
qu6c gia ye däng k doanh nghip 
(https ://dangkykinhdoanh.gov.vn).. 

- 5 0.000 
dng/1.n, flQp t?i 
thi dim np ho 
Sd fleU dng !' 

tiep. 
- Min 1 phi dôi 
vOl trix&ng hçp 

ng k qua 
mang din 
ding k thãnh 
trên ci sO chuyên 
di h kinh 
do. 

Thông tu 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 cUa 
B Tài chInh ye quy 
djnh mc thu, chê d 
thu, np, quãn 1 Va 

sU ding phi cung cap 
thông tin doanh 
nghip, 1 phi däng 
Ic) doanh nghip. 

04 GLA- 
271884 

05 
BKH- 
GLA- 

271885 

Däng k thành 
1p cOng ty hcp 
danh 

Trong thôi han  03 (ba) 
ngây lam 

s"' 
k hi kill 

nhn dU ho sa hçp ' 

Ngi.rOi thành 1p doanh nghip 
hoc ngtrii &rcic Uy quyn thirc 
hin thU tiic däng k3' doanh nghip 
np h s däng k doanh nghip 
trrc tiêp t?i  Quay s6 09 SO Kê 
hoach và Du ttr tai  Trung tam 
ph'iic vii hành chInh cong tinh Gia 
Lai, dja chi: 69 HUng V'ircng, 
TP.Pleiku, Gia Lai hoc Nguii dai 
din theo pháp lust nOp  h Sd 

k doanh nghip qua mang 
theo quy trInh trên Cng thông tin 
quc gia ye dàng k doanh nghip 
(https ://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- 50.000 
dong/lán, nQp tj 
thai diem np ho 
s nu dng 
tc tiep. 
- Min 1 phi dôi 
vOl tnrng hp 
dng k qua 
mng din 
däng k thành 11) 
tren Ca sO chuyen 
di tU h kinh 
doanh. 

Thông lix s 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 cUa 
Bô Tài chInh ye quy 
djnh mUc thu, chê dO 
thu, np, quãn 1 Va 

sU dicing phi cung cap 
thông tin doanh 
nghip, 1 phi dàng 
k doanh nghip. 
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06 
BKH- 
GLA- 

271886 

Dang k) thay 
dôi dja chi try 
s& chinh cüa 
doanh nghip 
(d6i vâi doanh 
ng1 ''' 
cong ty TNHH, 
cOng tY c 
phân, cong

' hcip danh) 

Trong thyi han  03 (ba) 
ngày lam vic, Ice tcr khi 
nhn dü h s hçq 1. 

Doanh nghip np h sci clang k 
thay di ni dung Giây chirng 
nh.n clang k doanh nghip trrc 
tip tai Quay s6 09 Sâ Ké hoach 
và Dâu tu tai  Trung thin phyc 
hành chInh cong tlnh Gia Lai, dja 
chi: 69 Hung Vtrmg, TP.Pleiku, 
Gia Lai hoc Ngiiii dai  din theo 
pháp lut np h sc:i clang k doanh 
nghip qua rng din t1r theo quy 
trInh trén Cong thông tin quôc gia 
ye clang k doanh nghip 
(https ://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

-50.000 dng/1n, 
np tai thii dirn 
np h sd neu 
clang k tryc tiep. 
- Min 1 phi dOi 
vâi truông hçip 
dang k) qua 
mang din tCr, do 
thay di dja giài 
hãnh chinh 

Thông tti s 
47/2019iTF-BTC 
ngày 05/8/2019 cüa 
B Tài chInh ye quy 
djnh mrc thu, chê dO 
thu, flop,  quãn l và 
sir dyng phi cung cp 
thông tin doanh 
nghip, 1 phi clang 
k) doanh nghip. 

07 
BKH- 
GLA- 

27 1887 

Dang k dOi 
ten doanh 
nghip (dOi vài 
doanh nghip 
tu nhan, cong 
ty TNHH, cong 
ty cO phan, 
cOng ty hcp 
danh) 

Trong thai han  03 (ba) 
ngày lam vic, ke tr khi 
nhn dü hO s hçip 1. 

Doanh nghip np h6 s clang k 
thay d6i nOi  dung GiAy ch(rng 
nhn clang k doanh nghip trrc 
tiCp tai Quay sO 09 Sâ Ké hoach 
và Du tr tai  Trung tam phçic vi1i 

hành chInh cong tlnh Gia Lai, dja 
chl: 69 Hung Vuong, TP.Pleiku, 
Gia Lai hoc Nguai dai  din theo 
pháp 1ut np ho s clang k3 doanh 
nghip qua rnng din tr theo quy 
trinh trên Cong thông tin quOc gia 
ye clang k2 doanh nghip 
(https ://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- 50.000 
cong/lan, flOP tai 
thyi diem nOp  hO 
s néu clang ! 
tlVc tiep. 
- Min 1 phi dôi 
vâi truang 
clang k qua 
mng din tu 

Thông tx so 
47/2019/TT-I3TC 
ngãy 05/8/2019 cüa 
BO Tài chInh v quy 
cljith mirc thu, thO d 
thu, np, quãn 1 Va 
scr dyng phi cung cap 
thông tin doanh 
nghip, 1 phi clang 
k doanh nghip. 
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08 

(/.::*..: 
• 

, 

c) 

/ 

DAng k thay 
d& thành vien 
hçp danh 

Trong th&i han  03 (ba) 
ngày lam vic, kê tr khi 
nhn dü h so' hçip l. 

Doanh nghip np h si däng k 
thay doi ni dung Giây chrng 
nhn dáng k doanh nghip tiVc 
tip tai  Quay s 09 Sâ Kê hoach 
và Du tir tai  Trung thin phc 

"s' 
hành chInh cong tinh Gia Lai, dia 
chi: 69 Hung Vtro'ng, TP.Pleiku, 
Gia Lai hoc Nur&i di din theo 
pháp 1ut np ho sci dàng k doanh 
nghip qua mang din tr theo quy 
trInh trên Cng thông tin quOc gia 
v däng k) doanh nghip 
(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

-50.000 dng/1.n, 
np tai  thi diem 
np h so' nêu 
dng k true tiêp. 
- Min 1 phi dôi 
vó'i trux&ng hcp 
dAng k3" qua 
mang din tr 

Thông tir so 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 cüa 
B Tài chinh ye quy 
djnh mlrc thu, chê d 
thu, np, quân l Va 
sr dung phi cung cap 
thông tin doanh 
nghip, 1 phi dàng 

dh nghip. 

- 
GLA- 

271888 

09 
BKH- 
GLA- 

271889 

Däng k thay 
di ngui dai 
din theo pháp 
lust cüa cong 
ty trách nhim 
hthi han,  cong 
ty Ci phn 

Trong thai han  03 (ba) 
ngày lam vic, kê t klii 
then dü h so' hcrp ' 

Doanh nghip np h so' dàng k 
thay di nOi dung Giây chüng 
nhn dAng k doanh nghip trirc 
tip tai  Quay s 09 Si Kê hoach 
và Dau tu tai  Trung tam phic vu 
hành chInh cong tinh Gia Lai, dja 
chi: 69 Hung Vtro'ng, TP.Pleiku, 
Gia Lai hoc Nguthi dai  din theo 
pháp lust  np ho so' däng k doanh 
nghip qua rnng din tcr theo quy 
trinh tren Cong thông tin quôc gia 
v däng k doanh nghip 
(https ://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

-50.000 dng/1ãn, 
nôp tai thii diem 
np h so' nêu 
dängk trirc tiêp. 
- Mien I phi dôi 
vài truing hcip 
däng k qua 
mang  din tCr 

Thông tu so 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 cüa 
B Tài chInh ye quy 
djnh mrc thu, chê d 
thu, np, quãn 1 Va 
si'r dung phi cung cap 
thông tin doanh 
nghip, 1 phi ding 
k doanh nghip. 
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10 
BKH- 
GLA- 

271890 

Ding k thay 
di vn diu 1, 
thay di 
von gop (doi 
Vth cong

" TNHH, cong ty 
cô phán, cong 
ty hcp danh) 

Trong thxi han 03 (ba) 
ngày 1c 
nhn dü h sc hcip 

Doanh nghip np h s dang k 
thay di ni dung Giây c1irng 
nhn dAng k doanh nghip trirc 
tip tai  Quay s 09 Si Kê hoch 
vâ DAu tr Trung tam phiic viii hãnh 
chInh cong tinh Gia Lai, dja chi: 
69 Hung Vucing, TP.Pleiku, Gia 
Lai hoc Ngu&i di din theo pháp 
1ut np ho si clang k doanh 
nghiêp qua mng din tCr (cO the sir 
diving ch k s cong cong  hoc sü 
dung tài khoãn dàng k kinh 
doanh) theo quy trInh trên Cng 
thông tin quôc gia ye dang ky' 
doanh nghip 
(https ://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

-50.000 dng/1An, 
np ti thai dim 
np ho neu 
clang k trrc tiep. 
- Min 1 phi dôi 
vâi tnrng hçip 
clang k qua 
mtng din tcr 

Thông tu so 
47/2019/rr-BTC 
ngãy 05/8/2019 cüa 
B) Tài chInh ye quy 
djnh müc thu, chê d 
thu, np, quãn 1) và 
scr diing phi cung cap 
thông tin doanh 
nghip, 1 phi dang 
k doanh nghip. 

11 
BKH- 
GLA- 

271891 

Dang k thay 
di thành vién 
cOng t' trách 
nhim hUu hn 
hai thânh vién 
trô len 

Trong th&i htn 03 (ba) 
ngày lam vic, ké tr khi 
nhn dü h w hçip l. 

Doanh nghip nip h sci dang k 
thay di ni dung Giy chimg 
nhn dang k)' doanh nghip tr11c 
tiep tai  ti Quay s 09 Sâ Ke 
hoach và Du tr Trung tam phiic 
viii hành chInh cong tinh Gia Lai, 
dja chi: 69 Hung Vucing, 
TP.Pleiku, Gia Lai hoc Ngu&i dai 
din theo pháp 1ut np h sa 
k doanh nghip qua rntng din tir 
theo quy trInh trên Cong thông tin 
quôc gia ye clang k) doanh nghip 
(https ://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

-50.000 dng/1ân, 
np ti thyi diem 
np h sy nêu 
clang k trirc tiep. 
- Min 1 phi d6i 
vâi trumg hcTp 
clang k3' qua 
nitng din tCr 

Thông tu s 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 cüa 
BO Tài chInh ye quy 
djnh mirc thu, the d 
thu, np, quãn 1 Va 
sCr dung phi cung cp 
thông tin doanh 
nghip, 1 phi dang 
k doanh nghip. 
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12 GLA- 
271892 

-mt 

Dang k thay 
4i chü sâ h0u 
$ng trách 

,jthim hU'u hn 
thành vien 

di vi tnxg 
hçip chü s& httu 
cong ty chuyn 
nhuçin toàn b 
vn diêu 1 cho 
mOt cá than 
hoc mt to 
chi'rc 

Trong th&i han  03 (ba) 
ngày lam vic, k tir  khi 
nhn dü h s hcip 1. 

Doanh nghip np h su clang k 
thay di ni dung Giây chrng 
nhn clang doanh nghip tC 
tip t?i  Quay so 09 Sâ Kê hoach 
và Du tu Trung tam phvc vi hành 
chh cong tinh Gia Lai, dja chi: 
69 Hung Vuong, TP.Pleiku, Gia 
Lai hoc Ngithi dai  din theo pháp 
1ut np ho s*y clang k doanh 
nghip qua mang din tCr theo quy 
trInh trén Cong thông tin quôc gia 
ye clang k)' doanh nghip 
(https ://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

-50.000 
np tai  th&i dim 
np h so n&i 
dng tc tiêp. 
- Mien l phi dôi 
vài tru&ng hcip 
clang k qua 
mang din tCr. 

Thông ti so 
47/2019/U-BTC 
ngày 05/8/2019 cia 
Bô Tài chInh ye quy 
djnh mc thu, ché d 
thu, np, quân 13 Va 
sfr diving phi cung cap 
thông tin doanh 
nghip, l phi clang 

nghip. 

13 
BKH 
GLA- 

271893 

Däng k thay 
di chü sâ h€tu 
cong t' trách 
nhim hthi hn 
mt thành vien 
theo quyt djnh 
cfia cci quan có 
tham quyn V 
S1, Xep, doi 
mri doanh 
nghip nhà 
nuâc 

Trong th?yi han  03 (ba) 
ngày lam vic, kê tir khi 
then clü h sor hçp 1. 

Doanh nghip np h s clang k 
thay di ni dung Giây chimg 
nhn clang k doanh nghip tiVc 
tip tai  Quay s 09 S& Kê hoach 
và Dâu tix Trung tam phic viii hãnh 
chInh cOng tinh Gia Lai, cia  chi: 
69 Hung Vuong, TP.Pleiku, Gia 
Lai hoc Ngithi dai  din theo pháp 
lust np h sc clang k doanh 
nghip qua rnng din tr theo quy 
trinh trén Cong thông tin quôc gia 
v clAng k doanh nghip 
(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

-50.000 dng/l.n, 
np t4i th&i diérn 
np h sa nêu 
clang k trirc tiêp. 
- Min le phi di 
vôi tn.thng hcip 
clang k qua 
mng din tr. 

Thông tu s 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 cüa 
B) Tài chInh ye quy 
djnh müc thu, chê d 
thu, np, quãn 1 Va 
sU ding phi cung cap 
thông tin doanh 
nghip, 1 phi clang 
k doanh nghip. 

7 



14 
BK}i- 
GLA- 

271894 

Ding k thay 
d6i chü s& hQu 
cong t' trách 
thim hthi han 
mt thành Vfl 
do thira k 

Trong thai hn 03 (ba) 
ngày lam vic, k tr khi 

dU he sci hçip i. 

Doanh nghip np h s dang k 
thay di ni dung Giây chrng 
nhn däng k doanh nghip trirC 
tip ti Quay s6 09 Sâ Kê hoach 
vã Dâu tr Trung tam phic vi hãnh 
chmnh cong tinh Gia Lai, dja chi: 
69 HUng Vtrcing, TP.Pleiku, Gia 
Lai hoc Nithi di din theo pháp 
lut np ho sa däng k doanh 
nghip qua rnng diên tCr theo quy 
trInh trên Cong thông tin quôc gia 
ye däng k doanh nghip 
(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

-50.000 dng/1&n, 
np tii th&i dim 

néu 
dàngk trrc tiep. 
- Mien l phi dôi 

i truang hcp 
dang k) qua 
mng dien tir. 

Thông tu so 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 cüa 
B Tãi chInh ye quy 
djnh miic thu, chê d 
thu, np, quãn l) Va 
sr dung phi cung Cap 
thông tin doanh 
nghip, l phi dang 
k doanh nghip. 

15 
BKH- 
GLA- 

271895 

Dang k thay 
dei chCt s& hthi 
Cong t' trách 
nhim hftu han 
mt thành Vfl 
do có flhleU 
hon mOt cá 
nhân hoc 
nhieu han mt 
t chrc duçic 
thira k phân 
yen cUa chU Sâ 
httu, cong

' däng 
chuyen 
sang lOai hInh 
cong ty trách 
nhim hUu han 

Trong thii han  03 (ba) 
ngày lam vic, ke tr khi 
nhn dU he so hcrp 1. 

Doanh nghip np he sci däng k 
thay dei ni dung Giy chirng 
nhn däng ky dOaflh nghiçp trrc 
tip tti Quay so 09 S& Kê hoach 
và Dâu tu Trung tam phiic vi hânh 
chInh cong tinh Gia Lai, dja chi: 
69 HUng Vtrang, TP.Pleiku, Gia 
Lai hoc Ngtrai dai  din theo pháp 
lut np he so dng k doanh 
nghip qua mng din tcr theo quy 
trinh hen Ceng thông tin quóc gia 
v däng k doanh nghip 
(https ://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

-50.000 deng/l.n, 
np tai thai diem 
np he so nu 
dang k' tr%rc tiep. 
- Min l phi dôi 
vài tnr&ng hqp 
dAng k qua 
mng din tcr. 

Thông tu so 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 cUa 
B Tài chInh ye quy 
djnh nt'rc thu, chC d 
thu, np, quãn l) vA 
scr dung phi cung cap 
thông tin doanh 
nghip, 1 phi &ing 
k doanh nghip. 

8 



5:n 
thành vien 

________________________________ 

16 

/ 

Däng k thay 
di chü s& hthi 
cong ty trách 
nhim httu han 
mt thành viên 
do tng cho 
bàn bO ph.n 
vn gop 

Trong th&i han  03 (ba) 
ngày lam vic, k tr khi 
nhn dü h s hcrp 1. 

Doanh nghip np h6sa däng k 
thay di nOi  dung Giây chirng 
nhn dàng k doanh nghip trrc 
tip t?i  Quy s 09 Sâ Kê hoach 
và Dau tu Trung tam ph'iic vi hành 
chInh cong tinh Gia Lai, dja chi: 
69 Hung Vtrcmg, TP.Pleiku, Gia 
Lai hoc Ngtr&i dai  din theo pháp 
1ut np h sci dàng k doanh 
nghip qua mang din tfr theo quy 
trmnh trên Cng thông tin quôc gia 
v ding k doanh nghip 
(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- 50.000 
dông/lân, flop t?i 
thai diem np ho 
sa fleU dng ' 
tfllc t1 
- Min 1 phi doi 
vi trixYng hcip 
ding k qua 
mang 

Thông tr so 
4712019i'UBTC 
ngày 05/8/2019 cüa 
B Tài chInh ye ,quy 
djnh müc thu, chê d 
thu, np, quãn 1 Va 
st ding phi cung cap 
thông tin doanh 
nghip, l phi däng 
k3' doanh nghip. 

BKH 
GLA- 

271896 

17 
BKH - 
GLA- 

271897 

Dtng k thay 
di chü sâ hthi 
cong t' trách 
nhim hUu hn 
mOb thành viên 
do chuyn 
nhtrçng, tng 
cho mOb phn 
vn diu 1 cho 
t chüc hoàc cá 
nhân khác hoc 
cong ty huy 
dng them von 
gOp tir nhAn 
hoc to chrc 
khác 

Trong thyi han  03 (ba) 
ngày lam vic, k tr khi 
nhn dü h sor hcip Ic. 

Doanh nghip np h s dAng k 
thay d,i ni dung Giây chirng 
nhn dAng k doanh nghip trrc 
tip tai  Quay s 09 Sâ Kê hoach 
và Dâu tir Thing tam phvc vi hành 
chInh cong tinh Gia Lai, dja chi: 
69 Hung Vung, TP.Pleiku, Gia 
Lai hoc Ngixii dai  din theo pháp 
1ut nOp  h sor dAng k doanh 
nghip qua rnng din tCr theo quy 
trmnh trén Cong thông tin quoc gia 
v dng k doanh nghip 
(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

-50.000 dnW1 , 
np tai thai diem 
nOp h SY nu 
dAng k3 trirc tiê. 
- Min 1 phi doi 
vii trlx&ng hçrp 
Thng k qua 
mang din tr. 

Thông hr so 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 cüa 
B Tài chInh ye quy 
djnh müc thu, ché dO 
thu, np, quãn l và 
str ding phi cung cap 
thông tin doanh 
nghip, 1 phi däng 
i cI nghip. 
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18 
BKH- 
GLA- 

27 1898 

Däng k thay 
dôi chü doanh 
nghip tix nhân 
trong tnr&ng 
hçip ban, tong 
cho doanh 
nghip, chü 
doanh nghip 
cht, mt tIch 

Trong thyi han 03 (ba) 
ngày lam vic, k t1r khi 
nhân dü h so hcip lé. 

Ngu?i mua, nguxi duçic tng cho, 
ngu1i duçic thira kê doanh nghip 
flx nhân hoc ngtrii duc UY 9UYefl 
np h So dang k thay dôi fl9l 
dung Giây chirng nhn dane k 
doanh nghip trirc tiép Quay so 
09 Sâ Ke hoach và Dâu tr Trung 
tam phic vi hành chinh cOng tlnh 
Gia Lai, dja chi: 69 Hung YwYng, 
TP.Pleiku, Gia Lai hoc n h so 
dang k doanh nghip qua mang 
din tir theo uy trInh trén Cong 
thông tin quôc gia v dang k9 
doanh nghip 
(https ://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

-50.000 dng/1.n, 
nop tai thii diem 
np h so néu 
dang k' t4rc tiep. 
- Min 1 phi dôi 
vâi trträng hqp 
dang k qua 
mng din tr. 

Thông tu so 

47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/20 19 cüa 
BO Tãi chinh ye quy 
djnh mtc thu, ché d 
thu, np, quãn 1y Va 
sr dung phi cung cap 
thông tin doanh 
nghip, 1 phi dang 
k doanh nghip. 

19 

— 

BKH- 

271899 

D.ngkdoanh 
nghip thay th 
ni dung däng 
k kinh doanh 
trong Giy 
phép dâu 
Giy chrng 
nhn daU 
hoc các giAy 

giá 
pháp 1 ti.rcrng 
throng khác 

Trong thi han  03 (ba) 
ngày lam vic, kE tr khi 
nhn dü h so hcip 1. 

Doanh nghip np h so dn Quay 
s 09 S Kë hoach ã Dau ttr 
Trung tam phic viii hành chlnh 
cOng tlnh Gia Lai, dja chi: 69 
Hung Vuong, TP.Pleiku, Gia Lai 

50.000.dng/1n 

Thông ttx so 
47/201 9/UBTC 
ngây 05/8/2019 cüa 
B Tài chInh ye quy 
djnh mirc thu, chê d 
thu, np, quãn 1 và 
sr dung phi cung cap 
thông tin doanh 
nghip, 1 phi däng 
k doanh nghip. 

10 



20 

I' 1hông báo b 
2sung, thay di 
ngành, ngh 
kinh doanh 
(d& vài doanh 
nghicp tu nhân, 
cong ty TNHH, 
cong ty c 
phãn, cong ty 
hcp danh) 

Trong th&i h?n  03 (ba) 
ngày lam vic, k tr khi 
nhn dü h h 

Doanh nghip hoc nguri thrçc üy 
quyên np ho s Thông báo thay 
dôi nOi dung clang k doanh 
nghip trrc tiép tai Quay s 09 Sâ 
Ké hoach Va Dâu tix Trung tam 
phic v11i hành chInh cong tinh Gia 
Lai, cia chi: 69 Hung Vuong, 
TP.Pleiku, Gia Lai hoc Ngrii dai  
din theo pháp lust  np h si 
Thông báo thay di ni dung clang 
k doanh nghiép qua mang  diên tiir 
theo quy trinh tren Cong thông tin 
qu& gia ye clang k doanh nghip 
(https ://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

-50.000 dng/1àn, 
np tai  th&i diem 
np h sa néu 
ding k tr1rc tiêp; 
- Min 1 phi dôi 
v&i tnthng hcp 
clang k qua 
mang din tCr. 

Thông ti.r s 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/20 19 cUa 
B Tài chInh v quy 
djnh müc thu, chê d 
thu, np, quãn l và 
sfr thing phi cung cap 

thông tin doanh 
nghip, 1 phi clang 
k doanh nghip. 

BKH- 
GLA- 

271900 

21 
BKH- 
GLA- 

27190 1 

Thông báo thay 
dôi vOn du tir 
ella chll doanh 
nghip tu nhân 

- Tnrong hçip h s thông 
báo thay dOi thông tin 
không hçp 1, Phông 
Dáng k kinh doanh thông 
báo doanh nghip sra di, 
b sung h sci trong thii 
hn 03 ngày lam vic. 
- Trong th&i han  03 (ba) 
ngày lam vic, k tir khi 
nhn dll h sor hcip l. 

Doanh nghip hoc ngri dirçic üy 
quyên np ho sa Thông báo thay 
dôi nOi dung clang k doanh 
nghip trirc tip tai  Quy s 09 Si 
Kê hotch và Dâu tr Trung tam 
phic vi hành chInh cong tinh Gia 
Lai, dja chi: 69 Hung Vi.rcing, 
TP.Pleiku, Gia Lai hoc Nguii dai  
din theo pháp lut np h sy 
Thông báo thay dôi ni dung clang 
k doanh nghip qua rnng din tr 
theo quy trinh trên Cong thông tin 
quc gia ye clang k doanh nghip 
(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

-50.000 dng/1n, 
np tai  thôri dirn 
np h sa neu 
clang k tr14rc tiep; 
- Min 1 phi dôi 
vài tnxng hcp 
clang k qua 
mng djén tCr. 

Thông ttr so 

47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 ella 
Bô Tài chInh ye quy 
djnh mllc thu, chê d 
thu, np, quãn l Va 
sll diing phi cung cap 
thông tin doanh 
nghip, 1 phi clang 

k doanh nghip. 

11 



- Tnr&ng hcip h sci thông 

Doanh nghip hoc ngu1i dirqc üy 
quyên np ho s Thông báo thay 
dôi nOi dung ding k doanh Thông tir so 

Thông báo thay 

báo thay dôi thông tin 
không hçip 1, PhOng 

nghip trrc tiêp tai  Quay s 09 Si 
Kê hoach và Dâu tu Trung tarn 

-50.000 dng/1An, 
np ti thai dirn 

47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 cCta 

BKH- dôi thông th 
Däng k9 kinh doanh thông phc vi hânh chInh cong tinh Gia np h sa nu B Tài chinh ye ,quy 

22 GLA- 
271902 

cüa c dông 
sán i cong 

báo doanh nghip scra dôi, 
b sung h si trong th?yi 

Lai, dja chi: 69 Hung Vi.rcrng, 
TP.Pleiku, Gia Lai hoc Ngrai dai  

däng k) trirc tip. 
- Min l phi di 

djnh rnrc thu, chê d 
thu, np, quãn l Va 

ty co phan. han 03 ngày lam vic. 
- Trong thai han  03 (ba) 

din theo pháp 1ut np h s 
Thông báo thay di ni dung dAng 

vài twang hçip 
däng k qua 

sü diing phi cung cp 
thông tin doanh 

ngày lam vic, k tt'r khi 
nhn dU h sc hcp 1. 

k doanh nghip qua mg din tCr 
theo quy trInh trên Cng thông tin 
quc gia v däng k doanh nghip 

rnng din tü. nghip, l phi dang 
k doanh nghip. 

(https ://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Trt.rang hçi4p h sc thông 

Doanh nghip hoc nguâi dixcic Uy 
quyn np ho sa Thông báo thay 
dôi nOi dung däng k doanh Thông tt.r So 

ThOng báo thay 
dOi cô dông là 

báo thay dôi không hçip 
Phông D.ng k kinh 

nghip trrc tiêp dn Quay sO 09 
Si Kê hoach và Du tu tiTrung 

-50.000 dOng/1n, 
flOp  t1i th&i dim 

47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 cüa 

BKH- nhà du doanh thông báo cho thin phvc viii hành chInh cong tinh nOp  hO s nu BO Tài chinh ye quy 

23 GLA- 
271903 

nxâc ngoài 
trong cong 

doanh nghip de sCra dOi, 
bô sung ho sa trong thai 

Gia Lai, dja chl: 69 Hung Vuang, 
TP.Pleiku, Gia Lai hoc Nguai dai  

däng k trçrc tiép. 
- Min l phi dOi 

djnh m(rc thu, ch dO 
thu, np, quãn l) Va 

cO ph.n chi.ra han 03 ngày lam viec. 
- Trong th&i han  03 (ba) 

din theo pháp lut nOp  hO s 
Thông báo thay dôi nOi  dung däng 

vôi truJng hçrp 
clang k) qua 

sir dung phi cung cap 
thông tin doanh 

niêm Yet 
ngày lam vic, k tr khi 
nhn dü hO sa hqp l. 

k doanh nghip qua rnng din tcr 
theo quy trInh trén Cong thông tin 
quOc gia ye dang k doanh nghip 

mng din tcr. nghip, l phi ding 
k doanh nghip. 

(https ://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

12 



:,, 

..— 

:,) 
Doanh nghip hoc ngu1i duçic üy 
quyên np ho si Thông báo thay 
doi ni dung dàng k doanh 
nghip trrc tip den Quay so 09 
So Kê hoach và Dau tir tiTrung 

-50.000 dng/1n, 
np ti thi diem 

Thông tu so 
47/2019/T1'-BTC 
ngày 05/8/2019 cüa 

BKI-I- Thông báo thay Trong thi han  03 (ba) tam phc vi hành chInh cong tinh np hO s nu B Tài chInh ye ,quy 

24 GLA- 
271904 

di ni dung 
dang k thu 

ngày lam k 
nhn dii hO h 

Gia Lai, dja chl: 69 Hung Vwng, 
TP.Pleiku, Gia Lai hoc Ngi.r&i di 
din theo pháp lust np hO sa 
Thông báo thay dOi ni dung dng 
k doanh nghip qua mng din tir 
theo quy trInh trên COng thông tin 
quOc gia ye däng k doanh nghip 

dängk9 trrc tiêp. 
- Mien 1 phi dôi 
v&i trithng hçip 
dang k qua 
mang din tCr. 

djnh mirc thu, chê d 
thu, np, quán 1 và 
si'r dung phi cung cap 
thông tin doanh 
nghip, 1 phi dang 
k' doanh nghiêp. 

(https://darigkykinhdoanh.gov.vn). 

Thông báo thay 
d6i thông tin 
ngun quán 
doanh nghip, 
thông tin ngixYi 

Doanh nghip hoc nglx&i thrçic iiy 
quyên thirc hin thu tic Thng k 
doanh nghip np Thông báo thay 
dOi nOi dune dA,ng k doanh 
nghi trrc tiêp den Quay sO 09 

-50.000 dOng/l.n, 
np tai  thi dim 

Thông tu' sO 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/20 19 ciia 

BKH- dai din theo Trong thOi han 03 (ba) SO Kê hoach va DAu tu tai  Trung np hO s nu B Tài chInh v quy 

25 GLA- u' quyn (dOi ngày lam k tam phc vv hânh chInh cong tinh dngk trrc tiêp. djnh müc thu, chê d 

27 1905 vOi doanh 
nghip tir nhãn, 
Cong ty TNHH, 
cong ty Co 
phn, cong 
hcip danh) 

nhn dii hO sci hcxp Gia Lai, dja chi: 69 Hiing Vuang, 
TP.Pleiku, Gia Lai hoc qua mang 
din tr theo 9UY  trinh trên Cong 
thông tin quoc gia v dng k 
doanh nghip 
(https ://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Mien 1 phi dôi 
vOi tnräng hcip 
däng k qua 
mng din tcr. 

thu, np, quãn l' và 
sfr dirng phi cung cap 
thông tin doanh 
nghip, l phi dng 
k) doanh nghip. 

13 



26 
BKH- 
GLA- 

271906 

Cong b nOi  
dung däng k 
doanh nghip 
(di vài doanh 
nghiep ttr nhãn, 
cong ty TNHH, 
cong ty cO 
phn, cOng ty 
hcip danh) 

Sau khi Phông Dang k 
kinh doanhlTrung tam Ho 
trçi nghip vi dng k 
kinh doanh thuc Cic 
Quán 1 däng k kinh 
doanh nhn thrçic phi cong 
bô ni dung dän k 
doanh nghip va Giây de 
nghj cong bô ni dung 
dAng k doanh nghip cüa 
doanh nghip. 

Ngu&idi din theo pháp 1ut gCri 
trrc tiêp Giy dê nghj cong bô ni 
dung dAng k donh ngliiçp tth 
Quay s 09 Si Kê hoch và DAu 
UI tai Trung tam phi?c vv hành 
chInh cong tinh Gia Lai, dja chi: 
69 Hung Vt.rcrng, TP.Pleiku, Gia 
Lai hoc gui trrc tip Giy de nghj 
cong bô ni dung dang k doanh 
nghip tâi Trung tam H6 
nghip vv d.ng k' kinh doanh 
thuc Ciic Quãn I däng k kinh 
doanh. 

- 100.000 dng, 
np ti thii diem 
dang k doanh 
nhip, th&i dim 
dê nghj cong bô. 
- Min phi trong 
tru&ng hçip thay 
di dja giOi hành 
chinh dn den 
thay di dia chi 
tru si chinh cüa 
doanh nghip. 
- Mien phI cong 
b 1n dâu trong 
tnRing hcip doanh 
nhip chuyn 
dôi tir h kinh 
doanh. 

Thông UI SO 

47/2019/TF-BTC 
ngày 05/8/2019 cüa 
B Tài chinh ye quy 
dinh  mcrc thu, ché d 
thu, np, quán 1 Va 
scr ding phi cung cap 
thông tin doanh 
nghip, 1 phi däng 
k doanh nghip. 

27 
BKH 
GLA- 

271907 

Thông báo 
diving, thay doi, 
hüy ma,u COfl 
dáu (dôi vài 
doanh nghip 
UI than, cong 
ty TNHH, cOng 
ty cô ph.n, 
cong t' h 
danh) 

- Khi nhn Thông báo 
mu con dtuJThông báo 
v vic thay di mu con 
du, s krqng con 
du/Thông báo ye vic 
hug' mu con du cüa 
doanh nghip/chi 
nhánh/vn phông dti din 
cüa doanh nghip, Phông 
däng k) kinh doanh trao 
giáy biên nhn vã thirc 
hin däng tãi trên Cong 
thông tin quOc gia ye dang 

Ngi.rii dti din theo pháp 1ut gui 
trirc tiCp Thông báo mu con 
du/Thông báo ye vic thay di 
mu con du, so hrcing c9n 
duIThông báo ye vic hu5' mâu 
con du cüa doanh nghip/chi 
nhanhlvän phông dai  din cüa 
doanh nghip tâi Quay so 09 Si 
K hoch vâ Du UI ti Trung tam 
phic vi hành chInh cong tinh Gia 
Lai, dja chi: 69 Hung Vt.rng, 
TP.Pleiku, Gia Lai hoc qua mng 
din tu theo quy trInh trên Cong 

Mien phi khi 
cong bô mâu con 
dau 

Thông UI SO 
47/2o19rrT-BTC 
ngày 05/8/2019 cCia 
BO Tài chInh ye quy 

mc thu, the dO 
thu, np, quân 1 Va 
sCr dung phi cung cap 
thông tin doanh 
nghip, 1 phi dAng 
k' doanh nghip. 

14 



,/, k doanh nghip thông tin qu6c gia v däng k 
doanh nghip 
(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

DAng k hoat 
dng chi 
nhánh, 
phông dii din 
trong nu9c (d6i 
vâi doanh 
nghip tix nhán, 
cOng TNHH 
cong ty cô 
phân, cong 
hcip danh) 

Trong thai han  03 (ba) 
ngày lam vic, k tr khi 
nhn dü h so hcp 

Ngtrri dai  din theo pháp 1ut g1ri 
trrc tip Thông báo ye vic dng 
k hoat dng chi nhánh, vAn phàng 
di dii/1.i,,  dja diem kinh doanh 
tâi Quay so 09 S Kê hoach va 
Du tix tai  Trung tam phiic vi hành 
chInh cong tlnh Gia Lai, dja chi: 
69 Hung Vuong, TP.Pleiku, Gia 
Lai hotc qua mang din t1r theo 
quy trInh trên Cong thông tin qu& 
gia v dAng k doanh nghip 
(https ://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- 50.000 dng, 
np t?i  thii diem 
dang k nu dAng 
k trirc tiê. 
- Min 1 phi dôi 
vOi tnthng hcip 
däng k qua 
mang din tir. 

Thông s 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 cüa 
B Tài chinh v quy 
djnh mirc thu, ché dQ 
thu, np, quãn 1 và I 
scr diing phi cung c.p 
thông tin doanh 
nghip, 1 phi dang 
k doanh nghip. 

28 
BKI-1- 
GLA- 

271908 

29 
BKH- 
GLA- 

271909 

Thông báo 1p 
chi nhánh, vAn 
phông dai  din 

flUC ngoãi 
(doi v&i doanh 
nghip tir nhan, 
cong ty TNHH, 
cong ty cô 
phân, cong ty 
hçip danh) 

Trong th&i han  03 ba) 
ngày lam vic, k 
nhn dü h so hçp 

Nguxi dai  din theo pháp 1ut gl'ri 
trrc tip Thông báo ye vic 1p chi 
nhanh, vAn phôn dai  diên ô rnrâc 
ngoài ti Quay so 09 Si K hoach 
va Du tu tai  Trung tam phiic vi 
hành chinh cong tinh Gia Lai, dja 
chi: 69 Hung Vuong, TP.Pleiku, 
Gia Lai hoc qua mang  din tCr 
theo quy trmnh tren Cong thông tin 
quôc gia ye dAng k doanh nghip 
(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- 50.000 ding, 
np tai  thi dim 
dAng k nêu dAng 
k trirc tip. 
- Min 1 phi dôi 
vi trueing hcip 
däng k qua 
mng din tr. 

Thông tu s 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 cüa 
B Tài chinh ye quy 
dlnh  mtrc thu, ché dO 
thu, np, quân 1 Va 
sir ding phi cung cap 
thông tin doanh 
nghip, 1 phi däng 
k doanh nghip. 

15 



Däng k) hoat 
dng chi 
nhánh, van Nguäi dai  din theo phap 1ut gi'ri Thông Ut so 
phàng di din 
(d61 vài doanh 

trrc tip h sa tâi Quay s 09 Sâ 
Kê hoach và Du tu tai  Trung tam 

- 50.000 dong, 
np tai  thi diem 

47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 ccia 

30 
BKH- 
GLA-. 

nghip hoat 
dQng theo Giây Trong thai h?n  03 (ba) 

ngày lam 

phiic vii hành chInh cong tinh Gia 
Lai, dja chi: 69 Hung Vucmg, 

däng k nu dang 
k trrc tip. 

B Tài chInh ye quy 
djnh mirc thu, chê d 

2719 10 1th thU tU 
Giây chrng nhn dü h sty hcip . TP.Pleiku, Gia Lai hoc qua mang  

diên tCr theo cjuy trInh trên Cng 
- Min 1 phi dôi 
vâi trumg hcip 

thu, np, quãn 1 Va 
si'r ding phi cung cap 

nhn dAu tu thông tin quôc gia v clang ky" clang k qua thông tin doanh 
hoc cac giy 
to cO giá trj 
pháp 1 tuang 
thrang) 

doanh nghiep 
(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

mng diên ti'r. nghip, l phi clang 
k doanh nghip. 

Cap Giáy 
chirng nhan 
clang k hoat 
dng chi 
nhánh, 
phàng dui din 
thay the cho 

NguOi dai  din theo phap lut gCri 
trc tiêp h6 sa tài Quay s6 09 SO 
Kê hoach và Du Ut ti Trung tam 

- 50.000 d6ng, 
nOp tai thOi dim 

Thông ttr S6 
47/2019/TT-BTC 
ngây 05/8/2019 cüa 

BKH- ni dung clang Trong thOi han 03 (ba) phitc vt hành chInh cOng tinh Gia clang k nu clang B Tài chInh ye quy 

31 GLA- 
2719 11 

k hoat dng 
trong Giây 

ngãy lam vic, k . 
nhn dü h6 si hcip 

Lai, dja chi: 69 Hung Vxang, 
TP.Pleiku, Gia Lai hoc qua mang  

k trirc tiêp. 
- Mien l phi dôi 

djnh mcrc thu, chê d 
thu, np, quãn 1 Va 

chrng nh' din tr theo cuy trInh trên C6ng vOi tru&ng hcip sCr drng phi cung cap 

du tu hoc thông tin quôc gia v clang k clang k qua thông tin doanh 

Giy chirng 
nhan clang k 
hoat dng chi 
nhánh, van 
phông dai  din 

doanh nghip 
(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

mng din tCr. nghip, 1 phi clang 
k doanh nghip. 

16 



-

i  

•i\- ', do cd quan 
k3 dâu tr 

'f cAp ma không 
thay di nOi 
dung däng k2 
hot dng 

32 
BKH- 
GLA- 

2719 12 

Thông báo 1p 
dja diem doanh 
(di v&i doanh 
nghip ti.r nhân, 
cong t' TNHH, 
cong ty Co 
phan, cong ty 
hcip danh) 

Trong thi han  03 (ba) 
ngày lam k 
nhn dü h h 

Ngu?ii di din theo pháp 1ut gCri 
trtrc tiêp Thông báo ye vic dng 
k hoat dng chi nhánh, vn phông 
dai dinI1ãp dja diem kinh doanh 
lxfri tâi Quay so 09 S& K hoch và 
Du tu tai  Trung tam phvc vi hânh 
chmnh cong tinh Gia Lai, dja chi: 
69 Hung Vucing, TP.Pleiku, Gia 
Lai hoAc qua mang  din tCr theo 
quy trInh trén Cong thông tin quôc 
gia ye däng k3 doanh nghip 
(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- 50.000 dng, 
np t?i  thM diem 
däng k neu dng 
k trrc tip. 
- Min 1 phi dôi 
vài tri.r&ng hqp 
däng k qua 
m.ng din t1r. 

Thông tix s 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 cUa 
BO Tài chInh ye quy 
djnh mrc thu, chê d 
thu, nap,  quãn l) Va 
sfr dung phi cung cp 
thông tin doanh 
nghip, 1 phI dàng 
k doanh nghip. 

33 
BKH- 
GLA- 

271913 

Thông bao lap 
dja diem kinh 
doanh (di vâi 
doanh nghip 
ho?t dng theo 
Giây phép dau 

Giây chcrng 
nhn dâu tu 
hoc cac giy 
t& Co giá trj 
pháp l t.rang 
di.rcrng) 

Trong thi han  03 (ba) 
ngày lam vic, k tr khi 
nhn dü h h 

Ngui di din theo pháp 1ut gri 
trrc tip h sotài Quaysô 9 Sâ Kê 
hoach và DAu hr tai  Trung tam 
phvc vi hành chInh cong tinh Gia 
Lai, dja chi: 69 Hung Vixcrng, 
TP.Pleiku, Gia Lai hoc qua mang 
din tcr theo 9UY trInh trên Cong 
thông tin quôc gia v dng k 
doanh nghip 
(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- 50.000 dng, 
np tai  th&i diem 
dang k nêu dng 
k trirc tip. 
- Min 1 phi di 
vii tnrng hçp 
ding k qua 
mang din tr. 

Thông tu so 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 cüa 
B Tài chInh ye quy 
djnh mirc thu, chê dt 
thu, np, quãn 1 Va! 
sü dung phi cung cp 
thông tin doanh 
nghip, 1 phi dàng 
k doanh nghip. 

17 



34 
BKH 
GLA- 

271914 

Dang k thay 
dái ni dung 
dung k)' hoat 
dng cüa chi 
nhánh, van 
phông dai  din, 
dja dim kith 
doanh (d& vâi 
doanh nghip 
tu nhân, cong 
ty TNHH, cong 
ty c phAn, 
cong ty hqp 
danh) 

Trong thi han  03 (ba) 
ngày lam vi4c,  k tr khi 

dU h sci hcrp 1. 

Ngr?i dti din theo pháp 1ut g1i 
trirc tiêp Thông báo thay dôi ni 
dung dang k hott dng cüa chi 
nhárih, vun phàng dai  din,  dla 
dim kinh doanh den Quy s 9 Sâ 
K hoach va Du tu tai  Trung tam 
phic vi hành chInh cong tinh Gia 
Lai, dia chi: 69 Hung Vucmg, 
TP.Pleiku, Gia Lai hoc qua mang 
din tCr theo uy trInh trên Cng 
thông tin quôc gia v dung 
doanh nghip 
(https ://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

50.000 dng, 
119 tti thii diem 
dung k nu dang 
k trrc tip. 
- Min l phi dói 
vâi tnrng hcrp 
däng k qua 
mng din tir. 

Thông ttx so 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 cüa 
B Tài chInh v quy 
djnh mc thu, chê d 
thu, np, quán 1) Va 
si:r diing phi cung 
thông tin doanh 
nghip, 1 phi dang 
k doanh nghip. 

35 
BKH- 
GLA- 

2719 15 

Däng k thay 
dOi ni dung 
dang k hoat 
dng chi 
nhánh, vAn 
phông dai  din 
(dôi vâi doanh 
nghi hoat 
dng theo Giây 
phép du tlx, 
Giây chüng 
nhn du tu 
hoc các giy 
tv có giá trj 
pháp l twxng 
ducing) 

Trong thxi han  03 (ba) 
ngày lam k . 
nhn dü h h 

Ngui di din theo pháp 1utt g1i 
trirc tip h so tâi Quay so 9 S Kê 
hoach và DAu tu tai  Trung tam 
phuc vi1 hãnh chInh cong tinh Gia 
Lai, dja chi: 69 Hung Vung, 
TP.Pleiku, Gia Lai ho.c qua mng 
din tcr theo 9uy trInh trên Cng 
thông tin quôc gia v clAng k 
doaith nghip 
(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- 50.000 dong, 
np tti thi dim 
dang k nu clang 
k trirc tiép. 
- Min l phi dôi 
vâi tnr&ng hqp 
clAng k) qua 
mng diên tCr. 

Thông tu sO 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 cüa 
BO Tài chinh v quy 
djnh rnüc thu, chê d 
thu, np, quail l Va 
sir ding phi cung cap 
thông tin doanh 
nghip, l phi clang 
k doanh nghip. 

18 



tAN •' --=:--- 

'< kinh 

ôI' 

oanh 

k thay 
nôi dung 

k dja 

(di vâi 

Ngui dai  din theo pháp lust gii 
trirc tip h s tài Quay so 9 Sâ Kê 
hoach va Du tu t?i  Trung tam 

- 5 0.000 dng, 
np t?i  thi diem 

Thông tu so 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 cüa fl 

BKH-  doanh nghip 
hoat dng theo Trong thii han  03 (ba) 

phic viii hành chinh cong tinh Gia 
Lai, dja clii: 69 Hung Vucmg, 

dang k neu ding 
k9 trirc tiêp. 

B Tài chInh ye quy 
djnh m1rc thu, chê dO 

36 GLA- 
271916 Giây phép du 

tu, Giy chüng 

ngày lam vic, k tr khi 
nhn dü h si hQ1D 

TP.Pleiku, Gia Lai hoc qua mng 
din tCr theo cjuy trInh trên Cong 

- Min l phi d6i 
vâi tri.rông hçp 

thu, np, quãn 1 và 
sr dung phi cung cp 

nhn du tu thông tin quôc gia v dng k d.ng k3 qua thông tin doanh 
hoc cac giy 
ti có giá trj 

doanh nghip 
(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

mang din tr. nghip, 1 phi dng 
k doanh nghip. 

pháp l tucmg 
&ro'ng) 

- Doanh nghip g1ri Thông 
báo ye vic bô sung, cp 

Thông báo cp nht thông tin dang 
Doanh nghip hoc ngtrii &rçic üy 

nht thông tin 
c dông là cá 
nhân nu6c 

doanh nghip dn Phông 
Däng k kinh doanh rioi 
doanh nghip dt 

quyn gl'ri Thông báo ye vic bô 
sung, cp nht thôn tin dàng k 
doanh nghip trirc tiêp t?i  Quy so 
9 Sâ Kê hoach va DAu tu tai  Trung 

- 50.000 dông, 
np tai thi diem 

Thông tu sO 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 cua 

37 
BKH- 
GLA- 

ngoài, ngi.thi 
di din theo 
u quyn cüa 

trong thi han  03 ngày 
lam vic, k tr ngày 
thông tin hoc có thay doi. 

tam phic vii hành chInh cOng tin1 
Gia Lai, dja chi: 69 Hung Vixcng, 

dng k nu dàng 
k trrc tip. 
- Min 1 phi dOi 

B Tài chInh ye quy 
djnh müc thu, chê dO 
thu, np, qun 1) Va 

2719 18 
c dông là th - Khi nhn h sc hcp 1, 

TP.Pleiku, Gia Lai hoc qua mang vOi trueing hcp sir dung phi cung cp 
chi'rc rn.ràc Phông Däng k kinh 

diên tr theo 9uy trInh trên Cong däng k qua thông tin doanh 
ngoài (d& vâi 
cOng ty c 
phãn) 

doanh thrc hin bô sung, 
thay dbi thông tin cüa 
doanh nghip trong Co sâ 

thông tin quôc gia ye ding Icy 
doanh nghip 
(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

mang dien tr. nghip, l phi ding 
k doanh nghip. 

d 1iu quôc gia v d.ng 
k doanh nghip. 

19 



38 
BKH- 
GLA- 

271919 

Thông báo cho 
thuê doanh 
nghip ttr nhân 

Trong th.vi han  03 (ba) 
ngày lam vic, k • 
nhan  dü h so hcip 

Chü doanh nghip tu nh.n gCri 
Thông báo v vic cho thuê doanh 
nhip tu nhán trrc tip ti Quay 
so 9 SO K hoach và DAu tu tai 
Trung tam phc vii hành chInh 
cong tinh Gia Lai, dja chi: 69 
Hung Vuong, TP.Pleiku, Gia Lai 
hoc qua mng din tir theo quy 
trInh trén Cong thông tin qu6c gia 
v dang k doanh nghip. 

Không có 

Thông tu so 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/20 19 cüa 
BO Tài chInh ye (iUY 
djnh mirc thu, the d 
thu, np, quán 1 và 
sr ding phi cung cap 
thông tin doanh 
nghip, 1 phi däng 
k doanh nghip. 

39 
BKH- 
GLA- 

27 1920 

Dang k thành 
1p cong ty 
trách nhim 
hUu han mt 
thành viên tt'r 
vic chia doanh 
nghip 

Trong th?yi han  03 (ba) 
ngay lam vic, k tfr khi 
than  dü h so hcp l. 

Doanh nghip hoc nträi duçic üy 
quyn trirc tip np ho so tOi QuAy 
so 9 SO K hoach và iu tu tai 
Trung tAm phiic vv hành chInh 
cong tinh Gia Lai, dja chi: 69 
Hung Vucyn, TP.Pleiku, Gia Lai 
hoc np ho so dAng k doanh 
nghip qua rnng din ti:r theo quy 
trmnh trên Cong thông tin qu& gia 
v dang k doanh 
(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

-50.000 dng/ln, 
dôi vOi tnr&ng 
hcip thrc hin 
trrc tiép tai co 
quan däng k 
kinh doanh. 
- Min l phi d6i 
vOi truOng hqp 
thirc hin qua 
mng din tü. 

Thông ttr s 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 cüa 
B Tài chInh v quy 
djnh mirc thu, chê d 
thu, np, quán 1 và 
scr dung phi cung cap 
thông tin doanh 
nghip, 1 phi dang 
k doanh nghip. 

40 
BKH- 
GLA- 

27192 1 

Dàng k thành 
1p cong ty 
trách thim 
hItu han hai 
thânh viên trO 
len tü vic chia 
doanh nghip 

Trong thii han 03 (ba) 
ngày lam vic, k 
than  dü h so hcip 

Doanh nghip hoc nuii &rçlc cty 
quyên trirc tiêp np ho so tOi Quay 
so 9 SO Kê hoach và Du tu tai  
Trung tam phic v1 hãnh chInh 
cOng tinh Gia Lai, dja chl: 69 
Hung Vron, TP.Pleiku, Gia Lai 
hoc np ho so dng k' doanh 
nghip qua mg din tr theo quy 
trinh trên Cng thông tin qu6c gia 
ye däng k doanh nghip 

-50.000 dng/1.n, 
dôi vOi tru&ng 
hqp thrc hin 
trixc tiép tai co 
quan d.ng k 
kinh doanh. 
- Min 1 phi di 
vOi trtrOng hvp  
thirc hin qua 
mang  din tir. 

Thông tu so 
47/2019/1'T-BTC 
ngày 05/8/2019 cüa 
B Tãi chinh ye quy 
djnh mrc thu, ch d 
thu, np, quãn l Va 
sir diing phi cung cap 
thông tin doanh 
nghip, l phi däng 
k doanh nghiêp. 

20 



AN 

/('1. 

41 

) 
k thành 

1p cong ty c 
phân tir vic 
chia doanh 
nghip 

Trong thai han  03 (ba) 
ngây lam k • 
nhn dU h sa hcip 

Doanh nghip np h s tài Quay 
so 9 Sâ Ké hoach và Du tu tai  
Trung tam phvc vi hành chInh 
cOng thth Gia Lai, dja chi: 69 
HUng Vrcyn, TP.Pleiku, Gia Lai 
hoc np ho sa ding k doanh 
nghip qua rnng din tir theo quy 
trInh tren Cong thông tin quc gia 
v dAng k doanh nghip 
(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

-50.000 dng/1n, 
dôi vâi trung 
hçp thrc hin 
trirc tiêp t?i Ca 
quan dàng k3 
kinh doanh. 
- Min 1 phi di 
vth trung hcp 
thiic hin qua 
mang din tir. 

Thông tu so 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 cüa 
BO Tài chInh ye quy 
djnh m1rc thu, ché d 
thu, np, quân 1 và 
sU diing phi cung cp 
thông tin doanh 
nghip, 1 phi dàng 
k doanh nghip. 

—_-"Dang 
BKH- 
GLA- 

271922 

42 
BKH- 
GLA- 

27 1923 

Dàng k thành 
Ip cong ty 
trách nhim 
hthi hn mt 
thành vien ffr 
vic tách doanh 
nghip 

Trong thii han  03 (ba) 
ngày lam vic, k tr khi 
nhn dU h sci hap 1. 

Doanh nghi hoc ntri duçic Uy 
quyên tivc tiêp np ho sa tâi Quay 
so 9 Sâ Ké hoach và D.0 ttr t?i 
Trung tam phc vu hành chInh 
cOng tlnh Gia Lai, dja chi: 69 
HUng Vixon, TP.Pleiku, Gia Lai 
hoc np ho sa däng k doanh 
nghip qua mang din tr theo quy 
trInh trên Cong thông tin qu6c gia 
v ding k doanh nghip 
(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

-50.000 dng/ln, 
d6i vâi trl.r&ng 
hcip thrc hin 
trrc tiêp tai ca 
quan dang k9 
kinh doanh. 
- Min l phi dôi 
vói tnrng hap 
thc hin qua 
mang din tir. 

Thông tr S6 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/20 19 cña 
B Tài chInh v quy 
djnh müc thu, chê d 
thu, np, quãn 1 Va 
scr diving phi cung cp 
thông tin doanh 
nghip, l phi ding 
k doanh nghip. 

43 
BKH- 
GLA- 

271924 

DAng k thành 
1p cong 
trách nhim 
hthi han hai 
thành viên trâ 
len tr vic tách 
doanh nghip 

Trong thôi hn 03 (ba) 
ngày lam vic, k • 
nhn dU h8 sa hap 

Doanh nghip hoc nthi ducc üy 
quyên tri.rc tiêp np ho sa tâi Quay 
so 9 S& Kê hoach và DAu tix tai  
Trung tam phc vi hãnh chinh 
cong tinh Gia Lai, dja chi: 69 
HUng Vixan, TP.Pleiku, Gia Lai 
hoc np ho sa dng k doanh 
nghip qua mang din tCr theo quy 

-50.000 dng/lAn, 
d6i vài tnrông 
hap thrc hin 
trirc tip t?i ca 
quan dng k 
kinh doanh. 
- Mian l phi d6i 
vâi tnrô'ng hap 

Thông ti.r so 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/20 19 cUa 
B Tài chInh ye quy 
djnh m'rc thu, chê d 
thu, np, quán 1 Va 
sir dung phi cung cp 
thông tin doanh 

21 



trmnh trên Cng thông tin qu6c gia 
ye dang k doanh nghip 
(https ://dangkykinhdoanh.gov.vn . 

th,rc hin qua 
inang din tcr. 

nghip, 1 phi dang 
k doanh nghip. 

44 
BKH- 
GLA- 

27 1925 

DAng k) thành 
1p  cong ty c 
phãn tr vic 
tách doanh 
ngh1p 

Trong thai han  03 (ba) 
ngày lam vic, k • 
nhn dü h so hcip 

Doanh nghip nOp  h6 s tOi Quay 
so 9 SO Kê hoach và Du n.r t?i  
Trung tam phiic viii hành chInh 
cOng tlnh Gia Lai, dja chi: 69 
Hung Vucm, TP.Pleiku, Gia Lai 
hoc nOp  ho so däng k doanh 
nghip qua nng din t1r theo quy 
trInh trên Cong thông tin quOc gia 
v däng k doanh nghip 
(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

-50.000 d6ng/1n, 
dOi vOi tnrng 
hcip thrc hin 
trrc tiêp tai Co 
quan dang k) 
kinh doanh. 
- Min 1 phI di 
vOi tnrcng hcTp 
thrc hin qua 
mang din tCr. 

Thông tir sO 
47/2019/1'T-BTC 
ngày 05/8/2019 cüa 
B Tài chInh v quy 
djnh mirc thu, chê dO 
thu, flOp,  quán 1 Va 

sü dung phi cung cp 
thông tin doanh 
nghip, 1 phi dang 
k doanh nghip. 

45 
BKH- 
GLA- 

27 1926 

Hcxp nhát 
doanh nghip 
(di vOi cong 
ty TNHH, cong 
ty cô phân và 
cong ty hcip 
danh) 

Trong thOi han  03 (ba) 
ngày lam vic, k 
nhn dü h so hgp 

Ngithi thành 1p doanh nghip 
hoc ni.ri dai din theo üy quyên 
trirc tiêp nOp  h so tOi Quay so 9 
SO Kê hoach và Du tix tai  Trung 
tam phiic vi hãnh chmnh Cong tlnh 
Gia Lai, dla  chi: 69 Hung Vucing, 
TP.Pleiku, Gia Laj hoäc np h so 
dAng k doanh nghip qua mtng 
din tr theo 9uy trInh trên Cong 
thông tin quOc gia v dang k 
doanh nghip 
(https ://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

-50.000 dng/1An, 
dôi vOi truàng 
hqp thirc hin 
trrc tiêp tai co 
quan dang k 
kinh doanh. 
- Min l phi d6i 
vOi tru?mg hcip 
thrc hin qua 
mng din tCr. 

Thông tu so 
47/2019/TT-BTC 
ngày 0 5/8/20 19 cüa 
BO Tài chInh v quy 
djnh mirc thu, chê dO 
thu, np, quán 1) và 
sCr dung phi cung cp 
thông tin doanh 
nghip, 1 phi dung 
k doanh nghip. 

46 
BKH- 
GLA- 

271927 

Sap nhp 
doanh nghi 
(d6i vOi cc5n 

' TNHH, cOng 
ty c6 phãn Va 
cong ty hçip 

Trong thai han  03 (ba) 
ngày lam ViC, k tü 1(hi 
nh du h6 h 

Doanh nghi hoc ntrii duçic Uy 
qiy tIVC tlêp flOP  ho SO tOi Quay 
S6 9 SO Ké hoach và Du tu tai  
Trung tam phiic vii hành chmnh 
cong tinh Gia Lai, dia chl: 69 
Hung Vixong, TP.Pleiku, Gia Lai 

-50.000 dng/1ân, 
cMi vOi truYng 
hcip thrc hin 
trirc tiép tai co 
quan däng k 
kinh doanh. 

Thông tu so 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 cüa 
BO Tâi chInh quy 
djnh mi1c thu, chê dO 
thu, n0p,  quân 1 vâ 
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11 

hoc np h sci dng k doanh 
nghip qua rnng din t1r theo quy 
trinh trên Cong thông tin quôc gia 
ye dng k doanh nghip 
(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Min 1 phi di 
vâi trithng hcip 
thrc hin qua 
mng din tr. 

sCr diing phi cung cap 
thông tin doanh 
nghip, 1 phI dng 
k doanh nghip. 

47 
BKH- 
GLA- 

271928 

Chuyn di 
cong ty trách 
nhim hf1u han  
thành cong ty 
c phn 

Trong th&i han  03 (ba) 
ngày lam viec, k tr khi 
nhn dü hè sci hcp 1. 

Cong ty hoc ngixli ducxc Y 
quyên trirc tiep np ho sa tâi Quay 
sO 9 S& Kê hoach và Dau ttr tai 
Trung tam phiic vi1 hành chInh 
cong tinh Gia Lai, dja chi: 69 
Hung Vucin, TP.Pleiku, Gia Lai 
hoc np ho sci dAng k doanh 
nghip qua mang din tr theo quy 
trInh trên Cong thông tin quOc gia 
v däng k doanh nghip 
(https ://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

-50.000 dng/1.n, 
di vâi uithng 
hp thrc hin 

tiáp t?i cci 
quan däng k 
kinh doanh. 
- Min 1 phi d6i 
vâi tnr&ng hçip 
thrc hin qua 
mang din tCr. 

Thông tu s 
47120 19/TF-BTC 
ngày 05/8/2019 cña 
B Tài chInh ye quy 
djnh mirc thu, chê d 
thu, np, quãn 1 Va 
sir dung phi cung cap 
thông tin doanh 
nghip, l phi däng 
k doanh nghip. 

48 
BKH- 
GLA- 

271929 

Chuyn 
cOng t! CO 
phn thânh 
cOng ty trách 
nhim hüu hn 
mOt thãnh vien 

- Trong th&i han  15 ngay, 
k tr ngày hoàn thành 
vic chuyên nhucing CO 
phân theo quy djnh t?i 
diem a và diem b 1 
Diu nay và xay ra tmg 
hcip diem c khoãn 1 DICU 
nay, cong ty gui oc 
h so chuyen dOi tai  Ca 
quan dng k kinh doanh 

do nghip da clang 

- Trong thi han  05 ngây 
lam yic, k tir ngaz nhn 
h so chuyn doi, Co 

Doanhnghip trirc tip np h sci 
tai Quay so 9 Sâ Kê hoach và Du 
tu tai  Trung tam phic vi hãnh 
chInh cong tlnh Gia Lai, dja chi: 
69 Hung Vucing, TP.Pleiku, Gia 
Lai hoc np h so dng doanh 
nghip qua mang din tü theo quy 
trInh trên Cong thông tin quôc gia 
v clAng k doanh nghip 
(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

-50.000 dng/1.n, 
dOi vài trtrng 
hp thirc hin 

c tiêp tai cci 
quan dang k 
kinh doanh. 
- Min l phi dôi 
vài tru&ng hçp 
thrc hin qua 
mang din tr. 

Thông tu s 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 cüa 
B Tài chinh ye quy 
djnh mcxc thu, the dO 
thu, np, quán l và 
sü ding phi cung cap 
thông tin doanh 
nghip, l phi clang 
k doanh nghip. 



quan däng k kinh doanh 
cap Giây chirng nhn 
däng k doanh nghip. 
- Trong thai hn 07 ngày 
lam vic, k tr ngày cap 
Giây chirng nhn dàng k 
doanh nghip, Co quan 
däng k kinh doanh phái 
thông báo cho các Co quan 
nhà nixâc lien quan theo 
quy djnh t?i  khoãn 1 Diu 
34 cüa Luât Doanh 
nghip; dng th?xi cp 
nht tinh tr?ng pháp 1 
cüa cong ty trên Co sâ dit 
lieu quôc gia v dang k 
doanh nghip. 

49 
BKH- 
GLA- 

271930 

Chuyn di 
cong ty cô 
phân thàth 
cong ty trách 
nhiêm hltu hn 
hai thành viën 
trô len 

- Trong thai htn 15 ngày, 
k tr ngày hoàn thânh 
vic chuyên nhuçing c 
phãn theo 9UY djnh tai 
diem a và diem b khoân 1 
Diu nay và xãy ra tnrng 
hcrp diem c khoán 1 Diêu 
nay, cong tygri hoc np 
ho so chuyên di tai Co 
quan däng k kinh doanh 
noi doanh nghip dã däng 
k. 
- Trong thai ln 05 ngày 
lam vic, k tCr ngày than 

Doanh nghip trirc tip np h so 
tth Quay s 9 Sâ Ké hoch và Du 
tu ti Trung tam phic vii hành 
chInh cong tinh Gia Lai, dja chi: 
69 Hung Vuong, TP.Pleiku, Gia 
Lai hoc np h so dàng k doanh 
nghip qua mng din ti theo quy 
trinh trCn Cng thông tin quóc gia 
ye däng k doanh ngl1ip 
(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

-50.000 dng/1.n, 
d6i vài truang 
hqp thrc hin 
trirc tiêp tai Co 
quan dàng k 
kinh doanh. 
- Min l phi dói 
vâi tnr&ng hçip 
thirc hin qua 
mng din tcr. 

Thông tix so 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 cüa 
BO Tài chInh ye quy 
dnh mrc thu, chê d 
thu, np, quãn 1 và 
sir dicing phi cung cp 
thông tin doanh 
nghip, l phi däng 
k doanh nghip. 
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h so chuyn di, Co 
quan dàng k kinh doanh 
cap Giây chüng nhn 
dng k doanh nghip. 
- Trong thai h?n  07 ngày 
lam vic, k ngày cap 
Giy chng nhn ding k9 
doanh nghip, Co quan 
dáng k kinh doanh phãi 
thông báo cho các co quan 
nhà rnràc lien quan theo 
quy djnh tai  khoán 1 Diu 
34 cüa Lut Doanh 
nghip; dng thi cp 
nht tInh trang pháp 1 
cüa cong ty trên Co sâ dü 
1iu quoc gia ye däng k 
doanh nghip. 

50 
BKFI- 
GLA- 

271931 

Chuyn di 
doanh nghip 
tir nhân thành 
cong ty trách 
nhiOm hftu hn 

1. Trong thi hn 05 ngây 
lam vic, k tü ngày nhn 
h so, Co quan dAng 
kinh doanh xem xét 
cp Giy cht'rng nhân 
däng k doanh nghiêp n&u 
có dü các diêu kin quy 
djnh tai  khoán 1 Dieu 199 
Lust Doanh nghip. 
2. Trong thii h?n  07 ngày 
lam vic, k tr ngày cap 
Giy chrng nhn clAng k 
doanh nghip quy djnh tai 

Doanh nghip trrc tip np h so 
tai Quy s 9 Sâ K hoch va Du 
tu tai  Trung tam phic vu hành 
chInh cong tinh Gia Lai, dja chi: 
69 Hung Vuong, TP.Pleiku, Gia 
Lai hoc np ho so clang k3" doanh 
nghip qua mang din tir theo quy 
trmnh trên Cong thông tin quc gia 
ye clAng k3 doanh nghip 
(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

-50.000 dng/1.n, 
dôi vi trtrng 
hcip thirc hin 
trtrc tip tai co 
quan clang k9 
kinh doanh. - 
Min 1 phi d6i 
vOi trtthng hcp 
thirc hin qua 
mng din tir. 

Thông tu so 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/20 19 cüa 
B Tài chInh v quy 
djnh mrc thu, chê dO 
thu, flOp,  quãn l Va 
sir dvng  phi cung dtp 
thông tin doanh 
nghip, 1 phi dng 
k doanh nghip. 

25 



khoãn 2 Diu 199, Ca 
quan dang k kinh doanh 
phãi thông báo cho các cci 
quan nhà nuâc có lien 
quan theo quy djnh tai 
khoãn 1 Diêu 34 cüa Lut 
Doanh nghip; ding th?yi 
cp nht tInh trang pháp 
1 cüa doanh nghip trên 
Ca s& d€t 1iu quôc gia ye 
dng k doanh nghip. 

51 
BKI-I- 
GLA- 

27 1937 

Cap lai Giáy 
chrng nhn 
d.ng k doanh 
nghip 

-Trong thii hn 03 (ba) 
ngày lam vic, kê tr khi 
nhn dü h so hçTp l. 
- Tri.r&ng hcp Giây chrng 
nhn däng k9 doanh 
nghip dixçxc cap không 
dung ho so, trinh tr, thu 
tiic theo quy djnh, Phóng 
Dang k kinh doanh gri 
thông báo yêu cau doanh 
nhip hoãn chinh và nOp  
ho so hcip l theo quy djnh 
trong thii han  30 ngày, k 
tr ngãy giri thông báo dé 
duçic xem xét cap 1i Giây 
chirng nhn däng k 
doanh nghip. Phông 
Dang k kinh doanh thirc 
hin cap lai Giây chung 
nh.n däng k doanh 

Doanh nghip gCri Giây dê nghj 
cap lai Giy chirng nhn däng k 
doanh nghip den Quay so 9 Sâ 
Ké hoach và Dâu tu tai  Trung tam 
phic v;i hành chInh cOng tinh Gia 
Lai, dja chi: 69 HCing Vuong, 
TP.Pleiku, Gia Lai hoc nOp  hO so 
dng k doanh nghip qua ming 
din tir theo uy trinh trên COng 
thông tin quoc gia v däng k2 
doanh nghip 
(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

-50.000 dông/ln, 
dOi vài trumg 
hcp thrc hin 
trtrc tiêp tai co 
quan dng k) 
kinh doanh. 
- Min l phi dOi 
vài tr.rYng hçip 
thirc hin qua 
mng din ti:r. 

Thông tu so 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 tha 
BO Tài chInh ye quy 
djnh mCrc thu, ch dO 
thu, np, quãn l và 
sCr dung phi cung cp 
thông tin doanh 
nghip, l phi dang 
k doaith nghip. 
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nghip trong thii hn 03 
ngày lam vic, kê tir ngày 
nh.n dtrçc h so hcp l 
cüa doanh nghip. 
- Trtthng hçip thông tin kê 
khai trong ho so dng k3" 
doanh nghip là không 
trung thiic, không chInh 
xác thI Phông Ding k 
kinh doanh thông báo cho 
co quan nha ni.ràc có thm 
quyên d xi l theo quy 
djnh cüa pháp lut và yeu 
cau doanh nghip lam li 
h so d cap 1a Giy 
ch'rng nhn dAng k 
doanh nghip và thrc hin 
cap 1i Giây chmg nhn 
däng k doanh nghip 
trong thii han  03 ngày 
lam vic, k tr ngày nhn 
di.rçic h so hçip 1 cüa 
doanh nghip. 

52 
BKI-1- 
GLA- 

271938 

CAp di GiAy 
chcrng nhn 
dAng k kinh 
doanh hoc 
GiAy chfrng 
nhn däng k 
kinh doanh và 
däng k2 thu 

Trong thii hn 03 (ba) 
ngày lam , k 
nhn h h 

Doanh nghip gri h so dn Quay 
s 9 Sâ Kê hoch và Du tir tai 
Trung tam phi1ic vi hành chInh 
cong tinh Gia Lai, dja chl: 69 
Hung Vuong, TP.Pleiku, Gia Lai 
hoäc GiAy chCrng nhn dng k 
kinh doanh và dáng k thuê cho 
doanh nghip hoc qua mang din 

-50.000 dng/1An, 
dôi v&i trithng 
hcip thrc hin 
trrc tiêp tai co 
quan däng k3" 
kinh doanh. 
- Min I phi dOi 
vri tnthng hcp 

Thông tu so 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/20 19 cüa 
BO Tài chInh v quy 
djnh mirc thu, chê d 
thu, nOp,  quán 1 và 
sr di1ing phi cung cp 
thông tin doanh I 
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sang Giây 
chüng nhn 
d.ng k doanh 
nghip nhirng 
không thay dôi 
ni dung dãng 
k kinh doanh 
vàdäng k 
thuê 

tCr theo quy trInh trên Cng thông 
tin quôc gia ye d.ng k doanh 
nghip 
(https ://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

thrc hin qua 
mng diên ti'r. 

nghip, 1 phi d.ng 
k doanh nghip. 

53 
BKH.. 
GLA- 

271940 

Cp nht bô 
sung thông tin 

g ky oa 
nghip 

g q • 

Doanh nghip gCri Thông báo ye 
vic bô sung, cp that thông tin 
dng k doanh nghip den Quay 
so 9 S& Kê hoach vâ Dâu tix ti 
Trung tam phic vii hânh chInh 
cong tinh Gia Lai, dja chi: 69 
Hung Vi.rong, TP.Pleiku, Gia Lai 
hoc qua rntng diçn ttr theo quy 
trInh trên Cong thông tin qu6c gia 
ye dang k doanh nghip 
(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 
uây so 09, Trung tam phc vi 
hành chInh cong tinh Gia Lai - 69 
I-lung Vi.rong - Pleiku - Gia Lai. 

- 50.000 dong/lân 
dôi vOi trung 
hcip Phàng Dng 
k kinh doanh 
cap Giây chirng 
nhn dang k 
doanh nghip. 
- Min phi trong 
tnr?ng hcp không 
1am thay dôi nOi  
dung GCN 
DKDN và khong 
thuc các trixäng 
hqp thay dOi ni 
dung DKDN quy 
djnh tir diêu 49 
den Diêu 54 ND 
78/2018/ND-CP; 
bO sung, thay dôi 
thông tin do thay 
dôi dja giâi hAnh 
chinh 

Thông Ur so 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 cüa 
B Tãi chInh ye quy 
djnh mirc thu, ch di 
thu, nçp, quãn ly Va 
scr diving phi cung cap 
thông tin doanh 
nghip, 1 phi däng 
k doanh nghip. 

28 



0 

54 

'k 
.)) 
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Thông báo 
chão b 
phArl riêng 
cüa cong t3' cO 
phn không 
phài là cong 
cô phn dai 
chüng 

Cong ty có quyn ban 
phn sau 05 ngày iam 
vic, k tr ngày gj 
Thông báo ma 1Ong 
nhn &rçic ' kin phán dôi 
cüa Co quan dAng 
doanh 

Doanh nghip hoäc ngui thrçc üy 
quyên thc hin thu tic dàng k 
doanh nghip gi'ri Thông báo chào 
bán c phAn riêng le tri,xc tiêp dn 
Quay so 9 S& Ké hoach và Dau tu 
tai Trung tam phc viii hânh chInh 
cOng tinh Gia Lai, dia chi: 69 
Hung Vi.rcmg, TP.Pleiku, Gia Lai 
hoc qua mng din tcr theo quy 
trinh tren Cong thông tin qu6c gia 
v ding k doanh nghip 
(https ://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

-50.000 dong/lân, 
di v&i tnr?mg 
hçrp thirc hin 
tiVc tiêp tai co 
quan dang k 
kinh doanh. 
- Min 1 phi dôi 
vâi trithng hcxp 
thrc hin qua 
mang diOn tr. 

Thông tu so 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/20 19 cüa 
B Tài chInh ye quy 
djnh mrc thu, ch dO 
thu, flOp,  quãn 13 Va 
si'r dung phi cung cap 
thông tin doanh 
nghip, 1 phi däng 
k doanh nghip. 

GLA- 
271917 

55 
BKH- 
GLA- 

271932 

Thông báo t?m 
ng1rng kinh 
doanh 

Doanh nghip gri thông 
báo den Phông DAng k 
kjnh doanh ncyi doanh 
nghip dà däng k$' chm 
nhAt 15 ngày tmc khi 
t?m ngmg kinh doanh. 
• Trong thii han  03 ngày 
lam vic, kê tr ngày nhan 
ducic h so hçip 1, Phông 
Däng k kinh doanh cap 
Giây xác nhn ye vic 
doanh nghip dA dàng k)" 
tam ngrng kinh doanh 

Nguri thãnh 1p doanh nghip 
hoc ngu&i dai  din theo üy quyên 
nOp  day dü ho so ding k doanh 
nghip theo quy djnh den Quay so 
9 Sâ Kê hoach và Du ttr tai  Trung 
tam phiic v,i hành chInh cong tmh 
Gia Lai, dja chi: 69 Hung Vuong, 
TP.Pleiku, Gia Lai hoc nOP  h so 
dng k doanh nghip qua rnng 
diOn  tir theo cjuy trInh trên Cong 
thông tin quOc gia v dàng ' 
doanh nghip 
(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

Min 1 phi 
(Thông Px s6 
130/2017/Ti'- 
BTC). 

Thông tu so 
47/20 19/TT-BTC 
ngày 05/8/20 19 cüa 
BO Tài chInh v quy 
djnh mi'rc thu, chê dO 
thu, np, quãn l Va 
sü ding phi cung cAp 
thông tin doanh 
nghip, 1 phi dng 
k doanh nghip. 

56 
BKH- 
GLA- 

271933 

Thông báo v 
vic tip tc 
kinh doanh 
trirfjc thyi han 
da thông báo 

• Doanh nghip gi'ri Thông 
báo dn Phông Däng k 
kinh doanh nai doanh 
nghip dâ dang k chain 
nht 15 ngày tnrâc khi 

Ngi.ri thành 1p doanh nghip 
ho.c ngtthi di din theo üy quyên 
np day dü h so däng k doanh 
nghip theo quy djnh den Quy sO 
9 Si Kê hoach và Du tu t?i  Trung 

Min 1 phi 
(Thông tu So 
215/2016/U-
BTC) 

Thông tu so 
47/2019/TT-BTC 
ngây 05/8/2019 cüa 
BO Tài chinh ye quy 
djnh rthc thu, ché dO 
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tip tic kinh doanh truâc 
thai hn dã thông báo. 

Trong thi han  03 ngày 
lam vic, kê ttr ngây nhn 
dtrqc ho so hp l, Phông 
Däng k kinh doanh cap 
Giây xac nh.n ye vic 
doanh nghip dng k 
quay trâ lai  hot dng 
triró'c thai hanlGiây  xác 
nhn ye viêc chi 
nhánh/vàn phàng dai 
diên/dia diem kinh doanh 
däng k quay trâ 'ai hoat 
dng tnrâc thai han 

tam phiic vii hânh chInh cong tinh 
Gia Lai, dja chi: 69 Hung Vtrong, 
TP.Pleiku, Gia Lai hoc np ho so 
dang k doanh nghip qua mng 
diên tü theo uy trInh trén Cong 
thông tin quôc gia ye däng k 
doanh nghip 
(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

thu, np, quãn 1 Va 

sü dung phi cung cap 
thông tin doanh 
nghip, 1 phi däng 
k3 doanh nghip. 

57 
BKH- 
GLA- 

271934 

Giâi the doanh 
nghip 

Trong th&i han  07 ngày 
lam vic ké tr ngày thông 
qua, quyêt djnh giài the và. 
biên bàn h9p phái duçc 
gcri den Co quan däng k 
kinh doanh, co quan thuê, 
nguyi lao dng trong 
doanh nghip, däng quyet 
djnh giài the tren Cong 
thông tin quôc gia ye dang 
k doanh nghip và phài 
duc niCm yet cong khai 
tai trii sâ chInh, chi nhánh, 
van phàng dai  din cüa 
doanh nghip. 

Nguii dai din theo 

Ngui dai din theo háp luat cüa 
doanh nghip trirc tiêp np ho so 
tai  Quay s 9 Sâ Ké hoach và Dâu 
tix tai  Trung tam phiic vi hành 
chInh cOng tinh Gia Lai, dja chi: 
69 Hung Vuong, TP.Pleiku, Gia 
Lai hoc np ho so däng k doanh 
nghip qua rnng din tcr theo quy 
trinh trên Cong thông tin quôc gia 
ye dàng k doanh nghip 
(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

Mien l phi 
(Thông tx so 
215/2016/TT- 
BTC). 

L 
Thông tu SO 

47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 ccia 
BO Tài chInh ye quy 
djnh mrc thu, chê d 
thu, np, quán l) và 
si'r ding phI cung cap 
thông tin doanh 
nghip, l phi dang 
k doanh nghip. 
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pháp 1ut cUa doanh 
nghip gri d nghj giái 
the cho C quan däng k 
kinh doanh trong 05 ngày 
lam vic k tr ngày thanh 
toán hêt các khoân nçi cüa 
doanh nghip 

Sau thô'i han  180 ngày, 
k tr ngây nhn dxçic 
quy& dnh iái th theo 
khoãn 3 Diêu 202 Lust 
Doanh nghip ma không 
nhân &rçic kin ye vic 
giãi th tir doanh nghip 
hoc phân di cüa ben có 
lien quan bang van ban 
hoc trong 05 ngày lam 

vic k t& ngày nhn h 
s giai th& Cor quan däng 
k kinh doanh cap nht 
tInh trmg pháp l cüa 
doanh nghip trên sâ 
dit 1iu quôc gia ye dang 
k doanh nghip 

58 
BKJ-1- 
GLA- 

271935 

Giái th doanh 
nghip trong 
trueing hcp bj 
thu hôi GiAy 
chi'rng nhn 
dàng k doanh 
nghip hoc 

• Trong thyi hn 10 ngày, 
k tr ngây nhn dxqc 
Quyt djnh thu hi Giy 
cht'rng nhn dng k 
doanh nghip hoc Quyet 
djnh cüa Tôa an có hiu 
hrc, doanh nghip phái 

NgutYi dai  din theo háp lust cüa 
doanh nghip trçrc tiêp np ho sc 
tai Quay so 9 Sâ K hoach 
ttr tai  Trung tam phvc vi hãnh 
chinh cong tinh Gia Lai, dja chi: 
69 HUng Viiorng, TP.Pleiku, Gia 
Lai. 

Min 1 phi 
(Thông tu s 
215/2016/TT- 
BTC). 

Thông tix so 

47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 cüa 
B Tài chInh ye quy 
dinh mirc thu, chê dO 
thu, np, quãn 1 và 
sfr diing phi cung cap 
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theo quy& djnh 
cüa Tôa an 

triu tp hQp d quy& 
djnh giái th. Quy& 
giái the và ban sao Quyet 
djnh thu hôi Giy chüng 
nhn Thng k doanh 
nghip hoc Quyêt djnh 
cüa Tôa an có hiu 1irc 
phãi duçic gri den Ci 
quan däng k kinh doanh, 
c quan thuê, ngueii lao 
dng trong doanh nghip 
và phãi dixçic niêm yet 
cong khai ti trii sâ chInh 
và chi nhánh cüa doanh 
ng1iip. DOi vâi trtr&ng 
hçip ma pháp lut yêu câu 
phãi däng báo thI quyêt 
djnh giái the doanh nghip 
phãi ducic dAng It nhât 
trên mOt  ti báo vi& hoc 
báo din tCr trong ba so 
lien tiêp. 

thông tin doanh 
nghip, l phi dàng 
kY doanh nghip. 

Ngtthi di din theo 
pháp luat cüa doanh 
nghip gri dê nghj giái 
the cho Cci quan däng k 
kinh doanh trong 05 ngày 
lam vic, kê tr ngày thanh 
toán hêt các khoân nçi cüa 
doanh nghip. 
• Sau thvi han  180  (met 
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tram tam mui) ngay, k 
i) tu ngay thong bao tinh 

1,1 trng giái the doanh 
nghip theo quy djnh tai 
khoãn 1 Diêu nay ma 
không nhn phán doi cüa 
ben có lien quan bang van 
ban hoc trong 05 ngày 
lam vic k tü ngày nhn 
ho sor giái the, Cor quan 
dang k2 kinh doanh cp 
nht tInh trng pháp 1 
cüa doanh nghip trên Cci 
sâ dft 1iu quôc gia ye 
dang k doanh nghip 
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59 
BKH- 
GLA- 

27 1936 

Chm dirt hot 
dng chi 
nhánh, van 
phông di dien,  
dja diem kinh 
doanh 

Trong thai hn 05 ngãy 
lam vic, k tü khi nhn 
dü h h 

- Doanh nghip np dy dü h sor 
dang k châm dirt hott dng chi 
nhánh, van phOng di din, dja 
dim kinh doanh theo quy djnh ti 
Quay s 9 Sâ K hoch và Dâu tu 
ti Trung tam phic v11i hành chInh 
cong tinh Gia Lai, dja chi: 69 
Hung Vuang, TP.Pleiku, Gia Lai 
hoc np ho sci dang k9 doanh 
nghip qua rnng diGn tir theo quy 
trinh trên Cong thông tin quôc gia 
y dàng k doanh nghip 
(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

Min 1 phi 
(Thông tu s 
215/2016/U- 
BTC) 

- 

Thông ttr sO 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 ccia 
BO Tài chInh ye quy 
djnh mi'rc thu, ch d 
thu, np, quân 1 và 
sir dung phi cung cap 

thông tin doanh 
nghip, 1 phi dang 
k doanh nghip. 

- Tru&ng hqp chm dirt hoot dng 
chi nhanh, van phàng dti din cüa 
doanh nghip ô nuâc ngoâi thI 
thrc hin theo quy djnh cUa pháp 
1ut nuàc do. Trong thài htn 30 
ngày lam vic, k tr ngày chInh 
thi:rc châm dirt hoat dng chi 
nhánh, van phOng dui din a nucc 
ngoài, doanh nghip thông báo 
bang van bàn den PhOng Dang k9 
kinh doanh noi doanh nghip dt 
trV sâ chInh. 

60 
BKH- 
GLA- 

271939 

Hiu dinh 
thông tin dang 

doanh 
nghip 

Trong thxi h?n  03 (ba) 
ngày lam vic, k tü khi 
then dü h sci hcip 

Doanh nghip gri Giáy d nhj 
hiu dinh thông tin dn Quay so 9 
S K hoach và. Du tr ti Trung 
tam phic vi hành chInh cong tlnh 
Gia Lai, dja chl: 69 I-lUng Vucing, 
TP.Pleiku, Gia Lai hoc qua ming 

Min l phi 

Thông tu sO 
47/2019/TT-BTC 
ngây 05/8/20 19 cüa 
BO Tài chInh v quy 
dinh mirc thu, chê d 
thu, np, quân l) Va 
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: \ din tCr theo cjuy trInh trên Cng sir diing phi cung cp 
• thông tin quoc gia ye dang k thông tin doanh 

/ 7 doanh nghip nghip, 1 phi d.ng 
\   (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). k doanh nghiep. 
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